Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

9 december 2014
Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 2 december 2014.

Advies

2
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Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-007610

Onderwerp

Internationale samenwerking Weert-Hangzhou (China)

Advies

1. Instemmen met het document Internationale samenwerking WeertHangzhou (China)
2. Dit document aanbieden aan de gemeenteraad
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007812

Onderwerp

Subsidieaanvraag 2015 Stichting Bibliocenter.

Advies

Kennisnemen van de begroting 2015 van Stichting Bibliocenter en
besluiten om voor 2015 een subsidie te verlenen van maximaal
€ 1.181.294,00, conform bijgevoegde concept beschikking.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007821

Onderwerp

Subsidieaanvraag 2015 Stichting Muziekcentrum 'de Bosuil'.

Advies

Kennisnemen van de begroting 2015 van Stichting Muziekcentrum 'de
Bosuil' en besluiten om voor 2015 een subsidie te verlenen van
maximaal € 219.206,-, conform bijgevoegde concept beschikking.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007853

Onderwerp

Uitvoeringsprogramma RUD taken 2015 voor gedecentraliseerde
bedrijven.

Advies

Instemmen met het bijgevoegd Uitvoeringsprogramma RUD taken
2015 voor gedecentraliseerde bedrijven.

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.

BW-007858

Onderwerp

Beantwoording brief Stichting Wijkraad Leuken

Advies

Instemmen met de beantwoording van de brief van de Stichting
Wijkraad Leuken d.d. 11-4-2014 conform bijgevoegde concept
antwoordbrief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007859

Onderwerp

verlenen subsidie voor project voorschoolse educatie

Advies

Verlenen van maximaal € 10.497 voor het project voorschoolse
educatie door Bibliocenter

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007862

Onderwerp

Eindverantwoording provinciale bijdrage ISV-3 subsidie van het project
'Herinrichting Houtstraatlossing'.

Advies

1) Instemmen met de eindverantwoording ten aanzien van de ISV3
subsidie voor het project 'Herinrichting Houtstraatlossing'.
2) Instemmen met de aanbiedingsbrief behorende bij de
eindverantwoording.

9
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007864

Onderwerp

Eindverantwoording bijdrage Waterschap Peel en Maasvallei van het
project 'Houtstraatlossing fase 2'.

Advies

1) Instemmen met de eindverantwoording ten aanzien van de bijdrage
van het Waterschap Peel en Maasvallei voor het project
'Houtstraatlossing fase 2'.
2) Instemmen met de aanbiedingsbrief behorende bij de
eindverantwoording.

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.

BW-007867

Onderwerp

Raadsinformatiebrief over N280

Advies

Instemmen met concept raadsinformatiebrief over N280

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007882

Onderwerp

Brief CDA, brief art. 40 RvO van de PvdA inzake deelname
Communities in Bloom en brief aan D66 met reactie op de
aangehouden motie.

Advies

Instemmen met bijgaande antwoordbrieven.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassingen in brieven.

Registratienr.

BW-007894

Onderwerp

Vaststellen regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015

Advies

Besluiten om:
1. het regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 vast te stellen;
2. het college van de gemeente Venlo mandaat te verlenen, met
bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, voor het nemen van
besluiten inzake de maatschappelijke opvang en beschermd wonen,
zoals bepaald in bijgevoegd mandaatbesluit.

13
BV

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007895

Onderwerp

ICT Onderzoek door Telengy

Advies

Akkoord gaan met het laten uitvoeren van een ICT onderzoek door
Telengy. Het informeren van de rekenkamer van de mogelijkheid tot
het, op eigen kosten, stellen van vragen in het kader van dit
onderzoek.

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.

BW-007896

Onderwerp

Mandatering

Advies

Inroepen landelijke inkoopafspraken specialistische begeleiding
zintuigelijk gehandicapten:
1. Besluiten tot het inroepen van de landelijke
raamovereenkomsten die door VNG zijn afgesloten met GGMD
en Kentalis voor de begeleiding van mensen met een
zintuigelijke beperking, omdat in de gemeente Weert cliënten
woonachtig zijn met overgangsrecht die gespecialiseerde
begeleiding ontvangen van deze aanbieders;
2. Besluiten tot het inroepen van de landelijke raamovereenkomst
die door VNG zijn afgesloten met Bartimeus, De Noorderbrug,
Koninklijke Visio, Kalorama, De Gelderhorst, Robert Coppes
Stichting, voor de begeleiding van mensen met een
zintuigelijke beperking, zodra de eerste cliënt dient te worden
toegeleid naar een van deze aanbieders.
Invoeren PGB trekkingsrecht per 01-01-2015
3. Besluiten tot het mandateren aan de directeur van de sector
inwoners om criteria vast te stellen voor het goedkeuren of
afkeuren van de ingediende overeenkomsten door klanten met
een PGB bij de SVB;
4. Besluiten tot het verlenen van ondermandaat aan medewerkers
van de administratieve ondersteuning van de afdeling WIZ om
onder verantwoordelijkheid van een wmo consulent op basis
van de nog vast te stellen criteria in het kader het invoeren van
het trekkingsrecht via de SVB:
a. overeenkomsten bij de SVB te accorderen (dan wel af te
keuren) voor cliënten met een PGB voor Wmo huishoudelijke
hulp
b. overeenkomsten bij de SVB te accorderen (dan wel af te
keuren) voor overgangsklanten met een PGB voor Wmo
beschermd wonen, Wmo begeleiding en jeugd.
5. Besluiten tot het verlenen van mandaat tot 1 april 2015 aan de
directeur van de sector inwoners om alle besluiten te nemen
die noodzakelijk zijn in het kader van het tijdig invoeren van
het PGB trekkingsrecht voor bestaande klanten met een PGB.
Implementatie eigen bijdragen nieuwe taken Wmo
6. Besluiten tot het verlenen van mandaat tot 1 april 2015 aan de
directeur van de sector inwoners om voor de tijdige invoering
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openbaar
per 1 januari 2015 noodzakelijke besluiten te nemen inzake de
implementatie van de eigen bijdragen voor Wmo begeleiding
en Wmo beschermd wonen voor overgangsklanten en nieuwe
klanten.

Afspraken zorgcontinuïteit uitvoeringscontracten Wmo aanbieders &
toepassen inkoopafspraken
7. Besluiten tot het verlenen van mandaat aan de directeur van de
sector inwoners en aan de Adviseur centrale
gegevensvoorziening van de gemeente Roermond om namens
de gemeente Weert in het kader van zorgcontinuïteit van
klanten met overgangsrecht
a. klantgegevens aan te leveren per aanbieder, zoals vermeld
in artikel 16 van de uitvoeringscontracten;
b. besluiten te nemen of ondersteuning per 1 januari 2015
gecontinueerd mag worden voor klanten die ondersteuning
ontvangen van aanbieders, die niet op de lijsten met
overgangsklanten van gemeente staan vermeld;
c. besluiten te nemen om administratieve wijzigingen door te
voeren die noodzakelijk zijn in verband met het wijzigen van
AWBZ prestaties naar Wmo producten.
Onvoorzien
8. Besluiten tot het verlenen van mandaat per 1 april 2015 aan de
directeur van de sector inwoner om besluiten te nemen die
noodzakelijk zijn in het kader van zorgcontinuïteit voor klanten
met overgangsrecht per 01-01-2015.

15

I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007897

Onderwerp

Verlening subsidie 2015 voor instrumentale muziekverenigingen,
schutterijen, toneelverenigingen en zangverenigingen en bijramen
budget jaarlijkse subsidie schutterijen

Advies

Besluiten om de jaarlijkse subsidies 2015 voor de zangverenigingen,
instrumentale muziekverenigingen en toneelverenigingen te verlenen
conform bijgevoegde concept-beschikkingen;
besluiten om het budget voor schutterijen bij te ramen en het
eenmalige nadeel voor een bedrag van € 259,70 in de eerste
kwartaalrapportage te verwerken.

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.

BW-007898

Onderwerp

Artikel 40 RvO vragen CDA over provinciale subsidieaanvraag school
Laar

Advies

Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief aan fractie CDA en overige
raadsleden.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007899

Onderwerp

Verkiezingen leden provinciale staten en leden van het algemeen
bestuur van de waterschappen op woensdag 18 maart 2015

Advies

Besluiten tot het aan functionarissen verlenen van mandaat en/of
machtiging, en waar nodig hen aan te wijzen voor het uitvoeren van
handelingen en het nemen van besluiten op grond van de Kieswet en
het Kiesbesluit, conform bijgevoegd concept besluit.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007911

Onderwerp

Contractering JeugdzorgPlus

Advies

1. Besluiten in te stemmen met de inkoop voor de JeugdzorgPlus
2015 voor een bedrag van € 1.755.008 voor de regio MiddenLimburg, waarbij het aandeel voor de gemeente Weert
€ 319.279,- is.
2. Instemmen met de bijgevoegde contracten voor de inkoop van
de JeugdzorgPlus voor 2015.
3. Machtigen door de burgemeester van wethouder P.P.H. Sterk
voor ondertekening van de inkoopdocumenten (als bedoeld in
artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet).

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007915

19

Onderwerp

Aanschaf, gebruik en beheer van eHerkenningsmiddelen

BV

Advies

Besluiten tot:
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openbaar

1a. De aanschaf van een eHerkenninsmiddel (ook wel genoemd DigiD
voor bedrijven), niveau 3, bij een erkende eHerkenninsmakelaar, per
direct nodig voor het per 1 januari 2015 regelen van de WMOdeclaraties e.d. via het gegevensknooppunt;
1b. de aanschaf van bijbehorende beheermodule;
2. het verlenen van machtiging tot gebruik per 1 januari 2015 van het
eHerkenningsmiddel aan drie medewerkers van de afdeling WIZ, te
weten:
- B. Moonen
- S. Schoenmakers
- I. Boelens
3. het aanwijzen van M. van Dijk, ICT consulent sector BV, als
gemeentelijk beheerder eHerkenning;
4. het machtigen van de directeur Bedrijfsvoering tot het ondertekenen
van de aanvraag eHerkenning en aanschaf beheermodule;
e.e.a. op grond van de bevoegdheden van het college (artikel 160
Gemeentewet) en de burgemeester (artikel 171 Gemeentewet).
Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007919

20

Onderwerp

Raadsinformatiebrief

I

Advies

Verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de inkoop van
jeugdhulp bij de Mutsaersstichting en de JeugzorgPlus.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 16 december 2014
de secretaris,
de burgemeester,

7

