(Ver)bouwplannen? Informeer tijdig uw buren. Dat kan veel
misverstanden voorkomen.

Het College van Burgemeester en Wethouders
(B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen
of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd,
verleend of ingetrokken, maatregelen zijn
getroffen of beslissingen worden voorgenomen.

Postadres gemeente Weert
Als u schriftelijk wilt reageren, zienswijzen, bedenkingen of
bezwaar wilt indienen dient u uw reactie te richten aan het
college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus
950, 6000 AZ Weert.

Verklaring
Betekenis van het cijfer tussen haakjes achter de
melding: dit cijfer verwijst naar het soort beslissing
(vet gedrukte tekst) en de wettelijke mogelijkheden om
te reageren (niet-vet gedrukte tekst). Let op: soms
hoort de tekst over de wettelijke mogelijkheden om te
reageren bij meerdere soorten beslissingen.

Meer informatie
Gemeente Weert, stadhuis, Beekstraat 54, tel. (0495) 575
000.
Openingstijden: www.weert.nl/openingstijden

Woensdag 11 december 2013
C
Coolenstraat 6, Weert, plaatsen van een carport, berging, tuinmuur, luifel en poort, 10 december 2013
(75)
E
Edisonlaan 1, Weert, Van Mossel Bedrijfswagencentrum, melding op grond van het Activiteitenbesluit voor
een autobedrijf, 11 december 2013 (20)
Edisonlaan 1, Weert, veranderen en vergroten van de Volkswagen garage, 9 december 2013 (75)
G
Groothulsterweg 10, Weert, verplaatsen/oprichten schietbomen en kogelvanger, 2 december 2013 (72)
H
Haveneind 4, Weert, uitbreiden van een bedrijfskantoor en het plaatsen van een nieuwe bedrijfshal, 28
november 2013 (72)
Houtsnip 6, Weert, plaatsen van een carport, 3 december 2013 (75)
Houtsnip 8, Weert, plaatsen van een carport, 3 december 2013 (75)
K
Kerkstraat 70A, Weert, intern verbouwen en uitbreiden van de bovenwoning, 28 november 2013 (72)
Kessenichstraat 19, Weert, vestigen van een winkel in 2de handsgoederen (wijzigen van het gebruik), 2
december 2013 (75)
Kessenichstraat 19, Weert, wijzigen van een kozijn (plaatsen vluchtdeur), 2 december 2013 (75)
Koenderstraat 9, Weert, Lemmers Food Group bv, ontwerpbesluit tot het weigeren van de
omgevingsvergunning voor een legkippenhouderij en eierverwerkend bedrijf, 11 december 2013 (76)
L
Loonstraat 4, Weert, starten webshop, 25 november 2013 (72)
M
Markt ongenummerd (kadastraal bekend Gemeente Weert sectie O nummer 2156), Weert, plaatsen van
een bouwsteiger ten behoeve van een evenement, 4 december 2013 (75)
Molenweg 30, Stramproy, uitbreiden van de woning en bedrijfsruimte, 5 december 2013 (75)
R
Roermondseweg 203, Weert, C est La Vie, melding op grond van het Activiteitenbesluit voor een privé
club, 11 december 2013 (20)
S
Sint Barbaraplein 2, Weert, uitbreiden van de entree en het aanbouwen van een berging, 3 december
2013 (75)
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Sint Raphaelpad 12, Weert, plaatsen van een externe toegangstrap ten behoeve van een appartement, 26
november 2013 (72)
Sutjenstraat ongenummerd, Weert, oprichten van een woning, 10 december 2013 (75)
U
Uilenspiegelweg 4, Weert, oprichten van een loods, 3 december 2013 (75)
V
Vrouwenhof kavelnummer 1 (Cornelia Katzstraat 2), Weert, bouwen van een woning, 10 december 2013
(75)
VERKLARING SOORT BESLISSING EN WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN OM TE REAGEREN:
(20) Melding Algemene Maatregel van Bestuur Wet milieubeheer (vergunningvrijstelling)
De melding ligt zes weken ter inzage na genoemde datum bij de balie Ruimtelijke zaken op werkdagen
van 9.00 tot 12.30 uur. ‘s Middags of ‘s avonds is inzage uitsluitend mogelijk na afspraak via tel. 575 000.
Deze publicatie en ter inzage legging dient alleen ter kennisname dat er een melding is ingediend. Hierop
kan niet formeel worden gereageerd. Er gelden de door het ministerie van VROM uitgevaardigde
algemene milieuregels.
(72) Aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere
voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage voor het geven
van een zienswijze of het aantekenen van bezwaar of beroep. U kunt de aanvraag wel inzien bij de balie
Ruimtelijke zaken, op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur.
(75) Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere
voorbereidingsprocedure)
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf genoemde datum gedurende zes weken ter inzage
bij de balie Ruimtelijke zaken, op werkdagen van 9.00 tot 12.30. ’s Middags of ’s avonds is inzage
uitsluitend mogelijk na afspraak via tel. 575 000. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene
wet bestuursrecht binnen 6 weken vanaf de dag na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: uw naam en adres, dagtekening, omschrijving van het
besluit waartegen u bezwaar hebt, de gronden van het bezwaar en een ondertekening.
Degene die bezwaar heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond,
sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder
schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
(76) Ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide
voorbereidingsprocedure)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf genoemde datum
gedurende zes weken ter inzage bij de balie Ruimtelijke zaken, op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur. ’s
Middags of ’s avonds is inzage uitsluitend mogelijk na afspraak via tel. 575 000. Gedurende deze termijn
kan eenieder zienswijzen naar voren brengen. De zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk
worden ingediend. Mondelinge zienswijzen kunnen alleen worden ingediend op afspraak via tel. 575 000.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als
ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Overige bekendmaking
Wijziging beleidsregels en Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat op 22 oktober 2013 een wijziging heeft
plaatsgevonden van de toelichting van het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013
met betrekking tot het bepalen van de kostprijs van onderhoud van de trapliften voor het berekenen van
de eigen bijdrage.
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Burgemeester en wethouders van Weert maken tevens bekend dat op 26 november 2013 een wijziging
van de beleidsregels heeft plaatsgevonden inzake de geldigheidsduur van de indicaties hulp bij het
huishouden.
De gewijzigde regels zijn hieronder te bekijken, zie de bijgevoegde B&W besluiten. Daarnaast liggen de
wijzigingen van het besluit nadere regels en de beleidregels gedurende een maand voor u ter inzage bij
de balie Ruimtelijke Zaken.
Weert, 11 december 2013
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advies
aan b&w
Sector

: Inwoners

Afdeling

: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Zaaknummer(s)
ingekomen stuk(ken)

:

:

5

Niet openbaar:
Kabinet:

Behandelend medewerk(st)er : Eefje Vogels
Portefeuillehouder(s)

Openbaar:

Tel.: (0495) 575 493

primair:
en:
H.W.J. Coolen

Nummer B&W-advies:
BW-006525

OCSW Vogels, Eefje 2013-10-22T00:00:00+02:00

ONDERWERP
Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013

ADVIES
Vaststellen van de gewijzigde tekst van de toelichting van het besluit nadere regels
maatschappelijk ondersteuning gemeente Weert 2013 met betrekking tot het bepalen van
de kostprijs van het onderhoud van de trapliften voor het berekenen van de eigen
bijdrage.

TOELICHTING
[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:
Op 22 januari 2013 heeft uw college (BW-005513) het besluit nadere regels
maatschappelijke ondersteuning 2013 vastgesteld.
Algemeen:
De gemeente Weert heeft op 23 april 2012 een eigen bijdrage/ eigen aandeel ingevoerd
voor individuele vervoers- en woonvoorzieningen voor bestaande en nieuwe klanten. Voor
hulp bij het huishouden geldt vanaf de invoering in 2007 een eigen bijdrage.
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het vaststellen en innen
van de eigen bijdrage en het eigen aandeel. De gemeente Weert meldt handmatig
gegevens aan bij het CAK voor de eigen bijdrage/aandeel. Er is een automatische
koppeling tussen het automatiseringsysteem Civision WIZ van de gemeente Weert en het
CAK. Om gebruik te kunnen maken van de automatische koppeling is een wijziging van de
toelichting op het besluit nadere regels m.b.t. het berekenen van de kostprijs van de eigen
bijdrage/aandeel voor wat betreft het onderhoud van de trapliften noodzakelijk.
Weert,
15 oktober 2013
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De directeur,

bespreken
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Beslissing d.d.:
BW131022

Behandeling uiterlijk in college van 22 oktober 2013

Nummer:

De secretaris,

Totaal aantal pagina’s: 3
Pagina 1

In plaats van het berekenen van de onderhoudskosten op basis van de gemiddelde duur
dat een traplift in een woning aanwezig is (= 4 jaar), wordt voorgesteld de eigen bijdrage
m.b.t. het onderhoud van de trapliften te berekenen op basis van de werkelijke
onderhoudskosten gedurende de periode dat een traplift in een woning aanwezig is.
Huidige tekst artikel 3.1, lid 7, 1ste alinea:
Bij vervoers- en woonvoorzieningen die worden gekocht of waarvoor een
persoonsgebonden budget wordt verstrekt, wordt bij berekenen van de eigen bijdrage
uitgegaan van de aanschafwaarde inclusief BTW. Afhankelijk van de hoogte van het
bedrag, wordt 1, 2 of 3 jaar een eigen bijdrage/eigen aandeel in rekening gebracht.
Dezelfde systematiek geldt voor woningaanpassingen, verhuiskostenvergoeding,
individuele aanpassingen (koop) aan vervoers- en woonvoorzieningen etc. Bij de aanschaf
van de traplift, worden ook de kosten voor het onderhoud meegerekend (gebaseerd op de
periode dat een traplift gemiddeld in een woning aanwezig is).
Gewijzigde tekst toelichting besluit nadere regels artikel 3.1, lid 7, 1ste alinea:
Bij vervoers- en woonvoorzieningen die worden gekocht of waarvoor een
persoonsgebonden budget wordt verstrekt, wordt bij berekenen van de eigen bijdrage
uitgegaan van de aanschafwaarde inclusief BTW. Afhankelijk van de hoogte van het
bedrag, wordt 1, 2 of 3 jaar een eigen bijdrage/eigen aandeel in rekening gebracht.
Dezelfde systematiek geldt voor woningaanpassingen, verhuiskostenvergoeding,
individuele aanpassingen (koop) aan vervoers- en woonvoorzieningen en onderhoud en/of
reparatie van vervoers- en/of woonvoorzieningen etc.

Argumenten:
o Het gebruik maken van de automatische koppeling CAK levert efficiencywinst op.
o Voor het invoeren van de automatische koppeling CAK, is een eenduidige werkwijze
noodzakelijk en dient de werkwijze voor het berekenen van het onderhoud van de
trapliften te worden gewijzigd.
Kanttekeningen:
Geen.
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
[Invulinstructie]

Geen.
FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
[Invulinstructie]

Geen.
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belang?:
o Inwoners van Weert
o Interne organisatie, sector Inwoners, afdeling WIZ
Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:
 De gewijzigde beleidsregels worden op de gemeentelijke website geplaatst.
Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:
 Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET
[Invulinstructie]
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Intern:
M. van den Broeke, afdeling WIZ
A. van Turnhout, afdeling WIZ
Extern:
M. Knops, CAK
W. Verburg, Pinkroccade
BIJLAGEN
Openbaar:
Niet van toepassing
Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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advies
aan b&w
Sector

: Inwoners

Afdeling

: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Zaaknummer(s)
ingekomen stuk(ken)

: N.V.T.

Behandelend medewerk(st)er : Eefje Vogels
Portefeuillehouder(s)

Openbaar:

5

Niet openbaar:
Kabinet:

Tel.: (0495) 575 493
Nummer B&W-advies:
BW-006662

: H.W.J. Coolen

OCSW Vogels, Eefje 2013-11-26T00:00:00+01:00

ONDERWERP
Wijziging beleidsregels: aanpassen geldigheidsduur indicaties hulp bij het huishouden
ADVIES
1.
2.

Vaststellen van de gewijzigde beleidsregels Wmo 2013 met betrekking tot
geldigheidsduur van de indicaties hulp bij het huishouden
Commissie Welzijn informeren via de TILS-lijst
TOELICHTING
[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:
Geen.
Algemeen:
Bezuiniging budget hulp bij het huishouden
In het regeerakkoord van oktober 2012 kondigde het kabinet aan dat het gemeentelijk
budget voor de Hulp bij het Huishouden (HbH) met ingang van 2015 met 75% zou worden
gekort. In het zorgakkoord van april 2013 werd deze maatregel verzacht tot een
structurele budgetkorting van 40% vanaf 2015. Verder werd besloten de maatregel, om
vanaf 2014 voor nieuwe cliënten geen huishoudelijke hulp meer toe te kennen, in te
trekken. Een budgetkorting van 40% vanaf 2015 betekent voor de gemeente Weert een
korting van circa € 2.000.000,- per jaar.

Weert,
18 november 2013
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Behandeling uiterlijk in college van 26 november 2013
In te vullen door het B&W secretariaat:
Akkoord
Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
Anders, nl.:
Beslissing d.d.:
BW131126

Nummer:

Niet akkoord
Gewijzigde versie

De secretaris,

Totaal aantal pagina’s: 3
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Hulp bij het huishouden & overgangsrecht
In de concept wet Wmo 2015 is voor bestaande klanten hulp bij het huishouden geen
overgangsrecht opgenomen. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig
realiseren van beleidswijzigingen, die nodig zijn om de bezuiniging van 40% op het budget
voor hulp bij het huishouden op te vangen.
Bij indicaties die voor een langere periode zijn afgegeven, dient de gemeente rekening te
houden met een overgangsregeling. In totaal zijn er 1.238 cliënten met een indicatie voor
hulp bij het huishouden die afloopt in het jaar 2015 en volgende jaren. 458 van de 1.238
cliënten hebben een indicatie voor onbepaalde tijd.
Voorgesteld wordt om de geldigheidsduur van indicaties die worden afgegeven vanaf 26
november 2013 voor hulp bij het huishouden in te korten tot uiterlijk 1 januari 2015 en
hiervoor de onderstaande gewijzigde tekst van de beleidsregels vast te stellen:
Huidige tekst beleidsregels: 2.3.6. Geldigheidsduur Indicatie
Afhankelijk van de situatie kan een indicatie voor bepaalde tijd worden verstrekt.
Bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname wordt een indicatie voor maximaal 3 maanden
verstrekt. Langdurige indicaties worden voor maximaal 5 jaar verstrekt.
Voorstel nieuwe tekst beleidsregels 2.3.6. Geldigheidsduur Indicatie
Afhankelijk van de situatie kan een indicatie voor bepaalde tijd worden verstrekt.
Bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname wordt een indicatie voor maximaal 3 maanden
verstrekt. Met ingang van 26 november 2013 worden alle indicaties voor Hulp bij het
huishouden 1 of 2 tot uiterlijk 1 januari 2015 verstrekt. Dit met het oog op de wijziging
van het Rijksbeleid met ingang van 1 januari 2015. De reden daarvan wordt in de
beschikking opgenomen.
Deze wijziging wordt ook voorgelegd aan het college van de gemeente Nederweert. De
gemeente Leudal heeft deze wijziging reeds doorgevoerd.
Argumenten:
x
Door de geldigheidsduur voor de indicatie hulp bij het huishouden af te geven tot
uiterlijk 1 januari 2015, wordt ingespeeld op de verwachte korting van 40% op het
budget voor hulp bij het huishouden.
Kanttekeningen:
x
In 2014 worden meer maatregelen aan uw college voorgelegd, om de verwachte
budgetkorting in 2015 van 40% (gedeeltelijk) op te vangen.
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
[Invulinstructie]

Wmo-klanten moeten uiterlijk 8 weken voor het aflopen van de indicatie een Wmo melding
indienen bij de gemeente Weert, indien zij verlenging wensen.
FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
[Invulinstructie]

Deze beleidswijziging heeft personele gevolgen in het 4de kwartaal van het jaar 2014,
omdat alle indicaties die worden afgegeven vanaf heden in 2013 en 2014 aflopen per 0101-2015.
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belang?:
x
Klanten waarvan de indicatie hulp bij het huishouden in 2013 en 2014 aflopen
x
Nieuwe klanten hulp bij het huishouden in 2013 en 2014
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Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:
x
TILS-lijst
x
Bestaande klanten hulp bij het huishouden worden in het eerste kwartaal 2014 per
brief geïnformeerd over de verwachte wijzigingen in het kader van de nieuwe Wmo
2015.
x
In alle Wmo beschikkingen met een periodieke voorziening een passage opnemen, dat
de indicatieperiode kan worden ingekort als wets- of beleidswijzigingen daartoe
aanleiding geven.
Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:
x
Platform Wmo
OVERLEG GEVOERD MET
[Invulinstructie]

Intern:
Sector inwoners, afdeling WIZ, M. van den Broeke
Sector inwoners, afdeling WIZ, A. van Turnhout
Sector inwoners, afdeling OCSW, S. Doek
Extern:
Gemeente Nederweert, K. Gerasimova
Gemeente Leudal, C. Timmermans
BIJLAGEN
Openbaar:
Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013-02
Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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