Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

1

16 december 2014

Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 9 december 2014.

Advies
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Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-007802

Onderwerp

Subsidieaanvraag dienstverlening MEE 2015

Advies

Besluiten om;
1. aan de Stichting MEE Noord- en Midden-Limburg voor 2015 een
subsidie te verlenen van maximaal € 283.524,- voor de uitvoering
van activiteiten genoemd in de aanvraag van 24-11-2014
2. de subsidie te verlenen voor de activiteiten genoemd in module 1.
Dienstverlening Wmo, module 2. Maatschappelijke taken en
innovatie en module 3. Formele cliëntondersteuning
3. daarnaast een subsidie te verlenen van maximaal € 6.000,- voor
de uitvoering van activiteiten Integrale Vroeghulp (Jeugd)
4. In te stemmen met de bijgevoegde concept beschikking inclusief
de daarin genoemde aanvullende verplichtingen, verwoord in bijlage 2
bij de beschikking.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007856

Onderwerp

Systeem voor het automatisch innen van het liggeld voor de
passantenhaven.

Advies

De raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van € 17.700,voor het aanbrengen van een systeem voor het automatisch innen van
het liggeld voor de passantenhaven en het tarief van het liggeld vast te
stellen op € 10,- per 24 uur.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007857

Onderwerp

Vragen Fractie D66 Weert over verkeersveiligheid Sint-Jozefslaan

Advies

Versturen antwoordbrief verkeersveiligheid Sint-Jozefslaan aan de
Fractie D66 Weert.

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-007863

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan 'Beatrixlaan 1-3'

Advies

1. In principe medewerking verlenen aan de realisering van een
Regionaal Kennis- en expertisecentrum aan de Beatrixlaan 1-3 met
toepassing van artikel 3.1 Wro (bestemmingsplanherziening).
2. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Beatrixlaan 1-3.
3. Instemmen met het opstarten van de bestemmingsplanprocedure
door het ter inzage leggen van het ontwerpplan.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007901

Onderwerp

Projectopdracht en plan van aanpak doelgroepenvervoer

Advies

1. Vaststellen van de projectopdracht en plan van aanpak
doelgroepenvervoer
2. Beschikbaar stellen van een werkbudget voor de eerste fase van
€ 0,15 per inwoner
3. De raad informeren via TILS lijst

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007902

Onderwerp

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

Advies

1. Verlenen van een maximumsubsidie aan de stichting Centrum voor
Jeugd en Gezin Midden-Limburg voor het deel van de gemeente
Weert van € 1.212.750,- door middel van bijgevoegde beschikking;
2. Vaststellen van een uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente
Weert en stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg;
3. Vaststellen van het mandaatbesluit aangaande toegang naar de
gespecialiseerde jeugdhulp;
4. Instemmen met het overgangsjaar 2015 voor het basisteam
conform het voorstel van stichting Centrum voor Jeugd en Gezin
Midden-Limburg;
5. Vaststellen van het aanwijzings- en machtigingsbesluit Stichting
Centrum voor Jeugd en Gezin ML, aangaande het indienen van
verzoeken tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming en
het ontvangen van notificaties en versturen van berichten via CORV;
6. Instemmen met de aansluiting van het Centrum voor Jeugd en
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Gezin op CORV en ondertekening van bijgevoegde
bewerkersovereenkomst;
7. Kennisnemen van het document overgang van onderneming;
8. Kennisnemen van de top 10 risico’s bij het inrichten van het CJG.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007904

Onderwerp

Vraag SP fractie Weert over gevaarlijke situatie Van Halenstraat.

Advies

Versturen antwoordbrief over gevaarlijke situatie Van Halenstraat aan
SP fractie Weert.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007908

Onderwerp

Verlenen subsidie 2015 voor de topsportorganisaties Basketballstichting
Weert en Stichting Volleybal Promotion Weert

Advies

Besluiten om de subsidie voor 2015 te verlenen voor de
topsportorganisaties Basketballstichting Weert en Stichting Volleybal
Promotion Weert conform bijgevoegde conceptbeschikking

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007909

Onderwerp

Overschrijding van de uiterste indieningstermijn jaarlijkse subsidies
2015 zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013.

Advies

1.

2.
3.

Besluit

Besluiten om de hardheidsclausule artikel 6, lid 2 van de
Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 toe
te passen en de aanvragen van de in de toelichting vermelde
organisaties ontvankelijk te verklaren en de jaarlijkse subsidies
2015 te verlenen of vast te stellen conform de bijgevoegde
concept beschikkingen.
Besluiten om het budget voor de jaarlijkse subsidies aan de
zangverenigingen in 2015 bij te ramen en het nadeel van €
3.670,85 verwerken in de eerste kwartaalrapportage 2015.
Besluiten om het budget voor de jaarlijkse subsidies aan de
sportverenigingen in 2015 bij te ramen en het nadeel van €
11.224,13 verwerken in de eerste rapportage van 2015.

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-007918

Onderwerp

Borgstelling voor financiering voor nieuw- en verbouw
kleedaccommodatie SV Laar

Advies

1. Principebesluit nemen tot afwijzen van het verzoek tot borgstelling.
2. Keuze voor eventueel nieuw beleid betrekken bij vaststellen keuze
catalogus en voorjaarsnota..

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing in besluit.

Registratienr.

BW-007920

Onderwerp

Verlenen van subsidie voor project Kamers met Uitzicht PLUS

Advies

Verlenen van subsidie van maximaal € 33.000 ten behoeve van
begeleiding jongeren uit jeugdzorg in project Kamers met Uitzicht
PLUS.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007923

Onderwerp

Vluchtelingenwerk Weert

Advies

Instemmen met het verlenen van een extra subsidie van € 16.658 ten
behoeve van het Vluchtelingenwerk Weert 2015. Dit bedrag ten laste
brengen van de voorziening inburgering nieuwkomers.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007924

Onderwerp

Beleidsregel bijzondere bijstand Weert 2015

Advies

Besluiten om de “beleidsregel bijzondere bijstand Weert 2015” vast te
stellen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007925

Onderwerp

- Uitstel werkzaamheden inzake de omgevingsvergunning d.d. 6 juni
2014 ten behoeve van het aanpassen van de bestaande
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luchtbehandelingsinstallatie aan de Driesveldlaan 99 in Weert.
- Afzien van invordering verbeurde dwangsom inzake de last onder
dwangsom d.d. 19 augustus 2013 opgelegd voor het verwijderen en
verwijderd houden van de bestaande luchtbehandelingsinstallatie aan
de Driesveldlaan 99 in Weert.
R
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I

Advies

1. Instemmen met de uitstel van de werkzaamheden tot uiterlijk 23
maart 2015 inzake de omgevingsvergunning d.d. 6 juni 2014
verleend voor het aanpassen van de bestaande
luchtbehandelingsinstallatie;
2. Besluiten tot het afzien van het invorderen van een verbeurde
dwangsom
(conform bijgevoegd conceptbrief).

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007934

Onderwerp

versterken preventie jeugdigen

Advies

1. Instemmen met het plan collectieve opvoedpreventie MiddenLimburg;
2. Instemmen met het plan van aanpak ondersteuningsstructuur
basisvoorzieningen jeugd;
3. Kennis nemen van het format preventie jeugdhulparrangementen
Midden-Limburg.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007935

Onderwerp

Verlenging convenant bestuurlijke samenwerking sociaal domein

Advies

18

1. Het huidige convenant verlengen tot 1 juli 2015
2. Indien voor 1 juli 2015 geen nieuwe vorm van samenwerking
is vastgesteld, het convenant automatisch te verlengen met
maximaal een half jaar tot 31 december 2015.
3. Instemmen met de bijgevoegde ontwerp-raadsinformatiebrief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007936

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen beslissing tot weigering inschrijving geboorteakte
en paspoort in de BRP.

5
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1. Ongegrond verklaren van het bezwaar van meneer Barrie conform
bijgevoegd concept beslissing op bezwaar;
2. In stand laten van het primair besluit 27 februari 2014.

19
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007937

Onderwerp

Raadsinformatiebrief over de stand van zaken rond de vorming van
'Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg' (AMHK).

Advies

Besluiten akkoord te gaan met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007938

Onderwerp

Burgerzakenmodules (iBurgerzaken) van Pink Roccade Local
Government.

Advies

1) Instemmen met het afwijken van het aanbestedingsbeleid voor de
aanschaf van burgerzakenmodules (iBurgerzaken).
2) Instemmen met het opstellen van een voorstel of en hoe de
burgerzakenmodules van Pink binnen de gemeente Weert kunnen
worden ingevoerd.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007939

Onderwerp

Evaluatie verloren en gevonden voorwerpen

Advies

- Kennis nemen van de evaluatie over de verloren en gevonden
voorwerpen.
- besluiten bijgevoegde concept "Beleidsregels gevonden en verloren
voorwerpen gemeente Weert 2015" vast te stellen.
- Intrekken van de huidige "beleidsregels gevonden en verloren
voorwerpen gemeente Weert 2013" in werking getreden op 1 april
2013.
- Besluiten tot het aanwijzen van ambtenaren waar de burger
aangifte kan doen van een verloren of gevonden voorwerp, zoals
bedoeld in artikel 5, lid 2 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.
- Intrekken van het huidige aanwijzingsbesluit in werking getreden op
21 maart 2013.

Besluit

Akkoord met advies.
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BW-007943

Onderwerp

Kosteloze verklaring omtrent het gedrag

Advies

1. Besluiten te stoppen met het vanuit gemeentewege bekostigen van
een aanvraag voor een verklaringen omtrent het gedrag door
vrijwilligers die in aanraking komen met minderjarigen
2. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan de leden van de
gemeenteraad

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007946

Onderwerp

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Weert 2015

Advies

Besluiten om vast te stellen:
1. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015,
onder gelijktijdige intrekking van het Besluit nadere regels
maatschappelijke ondersteuning Gemeente Weert 2013.
2. Beleidsregels Wmo 2015 Gemeente Weert, onder gelijktijdige
intrekking van de Beleidsregels Voorzieningen Maatschappelijke
ondersteuning Gemeente Weert.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007747

Onderwerp

Invulling Beekstraatkwartier via transitie-exploitatie.

Advies

1. Kennisnemen van de exploitatie-overeenkomst met C'wartier BV en
deze voor wensen en bedenkingen voorleggen aan de gemeenteraad.
2. Geheimhouding opleggen met betrekking tot bijgevoegde
exploitatie-opzet van C'wartier BV op grond van artikel 10 lid 2 sub b.
en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
3. Instemmen met het voorstel om een verbouwings- en
exploitatiekrediet van € 500.000,- te verstrekken aan C'wartier BV en
dit voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen.
4. Instemmen met het voorstel om een budget van € 174.600,beschikbaar te stellen (het in de begroting opgenomen bedrag van €
174.600,- voor voormalig stadhuis), ten behoeve van schoonmaak,
huur en servicekosten archief en erfgoed, OZB-eigenaar,
verzekeringen, groot onderhoud en BTW voor het voormalig stadhuis
en dit voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen.
5. Besluiten om in 2015 een budget van € 18.000,- beschikbaar te
stellen (uit het in de begroting opgenomen bedrag van € 20.732,-
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voor de aankoop van museale collectie) alsmede besluiten tot een
taakstelling erfgoedcluster van € 6.100,- , ten behoeve van
schoonmaak, huur en servicekosten archief, OZB-eigenaar,
verzekeringen, groot onderhoud en BTW voor het voormalig stadhuis,
in 2016 een structurele oplossing regelen via de begroting en dit voor
besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen.
6. Besluiten een krediet van € 300.000,- beschikbaar te stellen ten
behoeve van het doen van aanpassingen aan het voormalig stadhuis
voor Punt Welzijn, de jaarlast van € 36.000,- ten laste brengen van
de in de begroting opgenomen prioriteit van € 158.000,- (structurele
huisvestingslasten van Punt Welzijn) en het restant van de prioriteit
in 2015 in te zetten ten gunste van de taakstelling GUN-regeling.
7. Geheimhouding opleggen met betrekking tot bijgevoegde second
opinion op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet
Openbaarheid van Bestuur.
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Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Van Eersel tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-007842

Onderwerp

Analyse en visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving

Advies

1. Instemmen met de notitie Analyse en visie op erfgoedaspecten in
de leefomgeving
2. Instemmen met het voorgestelde proces om te komen tot
uitvoering van de in de visie genoemde aspecten;
3. Deze notitie aan de raad ter vaststelling voor te leggen.

Besluit

Akkoord met advies inclusief een tekstuele aanpassing.

Registratienr.

BW-007917

Onderwerp

Contract sorteren verpakkingsmateriaal in afval van huishoudens

Advies

1. Laten ondertekenen door de directeur sector Ruimte van het
Contract met Kunststof Hergebruik sorteren verpakkingen,
krachtens verleend mandaat
2. Besluiten tot het inzamelen van drankenkartons in
combinatie met bestaande kunststofinzameling

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007932

Onderwerp

informatie Nelissenhofweg
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1.
2.

openbaar

Instemmen met de informatiebrief
De gemeenteraad informeren via de TILS-lijst

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007871

Onderwerp

Uitvoering motie II-M-6 betreffende Zwembad De IJzeren Man

Advies

1.
2.
3.
4.
5.

Een bedrag van € 101.701,- opnemen in de begroting 2015 ten
behoeve van de uitvoering van het schoolzwemmen tot het einde
van het schooljaar.
Meedenken in het onderzoek van de stichting naar een
alternatieve invulling van het schoolzwemmen.
Instemmen met de door het zwembad voorgestelde tarieven per
1-1-2015.
Overleg voeren met het zwembad met als doel om uiterlijk in
maart 2015 een voorstel aan de raad voor te leggen voor een
voorlopig besluit over de subsidie voor het jaar 2015.
Vooruitlopend op de besluitvorming in uiterlijk maart 2015 voor
de maanden januari, februari en maart 2015 aan het zwembad
een voorschot op de subsidie te geven.

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassingen.

Registratienr.

BW-007947

29

Onderwerp

Leerlingenvervoer en gymvervoer

I

Advies

Instemmen met verlengen overeenkomsten leerlingenvervoer en
gymvervoer

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing.

Registratienr.

BW-007914

30
R

Onderwerp

Bestemmingsplan 'Heugterbroekdijk 41'.

Advies

Aan de raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan 'Heugterbroekdijk 41' gewijzigd vast te
stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Heugterbroekdijk 41' aan te merken als
authentiek digitaal ruimtelijk plan.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
'Heugterbroekdijk 41'.
4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te
berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot
bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007921

Onderwerp

Verzoek om handhaving met betrekking tot de op het perceel
Maaseikerweg 154 gerealiseerde bebouwing.

Advies

Het ingediende verzoek om handhaving afwijzen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007933

Onderwerp

Aankondigen bezuinigingen gesubsidieerde professionele instellingen

Advies

1. Instemmen met de bijgevoegde concept brief aan de
gesubsidieerde professionele instellingen
2. De commissie BV/Inwoners informeren middels de TILS-lijst

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele wijziging.

Registratienr.

BW-007940

Onderwerp

Bezwaar tegen het weigeren van een eenmalige subsidie t.b.v. de
concertreis naar China van Kerkelijke harmonie St. Joseph

Advies

1. Besluiten om het bestreden besluit ontvankelijk en ongegrond te
verklaren, conform bijgaande concept-beschikking;
2. Instemmen met de conceptbrief aan het bestuur van de kerkelijke
harmonie St. Joseph

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007950

34

Onderwerp

Kennis nemen van brief van Gedeputeerde Staten van Limburg over
begrotingstoezicht 2015.

BV

Advies

1. Kennisnemen van de brief van Gedeputeerde Staten van Limburg
van 9 december 2014 over het begrotingstoezicht 2015.
2. De raad informeren via de TILS-lijst.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.
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Registratienr.

BW-007829

35

Onderwerp

Beslissing op bezwaarschrift inzake vergunning Natuurbeschermingswet
voor het gebruik van het baanvak Budel - Weert.

R

Advies

1. Kennis nemen van de beslissing van staatssecretaris Dijksma op
het bezwaarschrift van partijen waaronder de gemeente Weert.
2. Instemmen met een gezamenlijk beroep (16 partijen plus provincie
Limburg) bij de Raad van State.
3. Instemmen met de gronden waarop het beroep wordt gebaseerd.
4. Het beroep na 19 december 2014 inhoudelijk ter kennis brengen
van het college.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 23 december 2014
de secretaris,
de burgemeester,
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