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Datum

: 19
: 07-05-2014

--------------------------------------------------------------------------------------------LEESWIJZER
De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de gemeente Weert.
(www.weert.nl/bekendmakingen). In het pdf-bestand op de website (dit document) staan de volledige
teksten van de bekendmakingen. In weekblad Trompetter – Land van Weert staat een samenvatting met
verwijzing naar dit deel van de website.
Algemeen Verbindende Voorschriften (bijv. verordeningen) die worden vastgesteld, worden
gepubliceerd via een landelijke website: https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Dat noemen we het
Gemeenteblad. De gemeente is verplicht dat te doen. Wilt u een volledig beeld van alle bekendmakingen,
dan wordt u geadviseerd ook altijd in het Gemeenteblad te kijken.
Op termijn worden meer bekendmakingen via deze landelijke site gedaan. Die vindt u dan niet meer op
de eigen website van de gemeente Weert.
Verklaring
Bij sommige bekendmakingen (zie pagina 2 en verder) staat een cijfer tussen haakjes achter de tekst. Dit
cijfer verwijst naar een toelichting die erbij hoort. Daarin staat beschreven wat voor soort bekendmaking /
beslissing het is (vet gedrukte tekst) en wat de wettelijke mogelijkheden zijn om te reageren (niet-vet
gedrukte tekst).
Bijlagen
Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle
bekendmakingen) te vinden.
Postadres gemeente Weert
Wilt u schriftelijk reageren? Of wilt u een zienswijze, bedenking of bezwaar indienen? U kunt uw reactie
sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.
Meer informatie
Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Weert,
tel. 14 0495, (0495) 57 50 00 of per e-mail: gemeente@weert.nl.
Bekendmakingen per mail?
Wilt u wekelijks de bekendmakingen per e-mail ontvangen? Aanmelden daarvoor kan via
www.weert.nl/nieuwsbrief.

--------------------------------------------------------------------------------------------BEKENDMAKINGEN
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.
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C
Charitasstraat 4, Weert, Stichting Islamitische Moskee, melding brandveilig gebruik bouwwerk, 7-5-2014
(68)
Copernicusstraat 13C, Weert, plaatsen van reclame, 17 april 2014 (72)
E
Emmasingel 42 /44 Weert, wijzigen van de gevel, 1 mei 2014 (75)
G
Graafschap Hornelaan 145, Weert, Jos Poell Produktiemaatschappij BV, melding Activiteitenbesluit van
een verandering in de inrichting, 7 mei 2014 (20)
L
Langpoort, ’t Swaentje, terras, 7 mei2014 (46)
Lorentzlaan 1, Weert, bouwen van een erker, 18 april 2014 (72)
P
Parallelweg 168, Weert, rehabilitatie industrieel gebouw, 15 april 2014 (72)
Pelmersheideweg 12, Weert, verbouwen en uitbreiden van de woning, 9 april 2014 (72)
S
Sint Jozefstraat 2, Stramproy, vervangen van kozijnen en voordeur, 17 april 2014 (72)
Sint Raphaelpad 12, Weert, plaatsen van een externe toegangstrap ten behoeve van een appartement 1e
verdieping, 25 april 2014 (75)
Stienestraat 6, Weert, vervangen van de dakkapel, 26 april 2014 (72)
(20) Melding Algemene Maatregel van Bestuur Wet milieubeheer (vergunningvrijstelling)
De melding ligt zes weken ter inzage na genoemde datum in het stadhuis. 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.
(46) Voornemen tot beslissen op aanvraag om vergunning, ontheffing, toestemming e.d. op
grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
Met ingang van genoemde datum liggen de stukken met betrekking tot het voornemen gedurende twee
weken ter inzage in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk of mondeling
hun zienswijze aan het gemeentebestuur van Weert kenbaar maken.
(68) Melding art. 2.12.1 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
Deze publicatie dient alleen ter kennisname dat er een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel
worden gereageerd. Er dient voldaan te worden aan de voorwaarden uit het Gebruiksbesluit.
(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 in het
stadhuis.
(75) Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere
voorbereidingsprocedure)
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf genoemde datum gedurende zes weken ter inzage
in het stadhuis. 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.
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VERKIEZING EUROPEES PARLEMENT 2014 - MOBIEL STEMBUREAU
De burgemeester van Weert maakt bekend, dat voor de Europese Parlementsverkiezingen op 22 mei
gebruik zal worden gemaakt van een mobiel stembureau. In onderstaand overzicht vindt u de
zittingstijden en plaatsen. Het staat iedere kiesgerechtigde vrij om de stem uit te brengen in dit mobiele
stembureau.
06.15
09.00
10.00
11.00
13.00
15.00
16.00
18.00

–
–
–
–
–
–
–
–

08.30
09.45
10.30
12.00
14.00
15.30
16.30
20.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Station NS
Oranjeflat, De Oranjetref
Woonzorgcentrum Zuyderborgh
Verzorgingstehuis Ververshof
Woonzorgcentrum Nedermazehof
Recreatieruimte Geertenhof
Woonzorgcentrum Hushoven
Kantine SV Laar

De openbare stemopneming van dit mobiel stembureau zal plaatsvinden om 21.00 uur in de Boskamer
van het stadhuis aan de Wilhelminasingel 101 te Weert.
Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet
kunt identificeren mag u niet stemmen.
Informatie
Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op de website van de gemeente Weert:
www.weert.nl/verkiezingenep. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente Weert
(telefoonnummer 14 0495 of per e-mail: gemeente@weert.nl) of het Informatiepunt Verkiezingen,
telefoonnummer (070) 426 73 29 en informatiepunt@kiesraad.nl
Weert, 7 mei 2014

VERKIEZING EUROPEES PARLEMENT 2014 - ADRESSEN STEMLOKALEN
De burgemeester van Weert maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van het Europees
Parlement op donderdag 22 mei 2014 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.
Nummer
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
20
22
23
24
25

Aanduiding stembureau
Stadhuis
Odaschool
Blokhut Scouting
Jongerencentrum M29
Basisschool Aan de Bron
Zorgcentrum Hieronymus
BS Markeent
Wijkgebouw Keenter hart
Sportpark Graswinkel
MFA Kimpeveld
Sportpark Op den Das
Trefcentrum
Kantine SV Laar
St. Franciscusschool
Lokaal De Krang
school het Palet
Zorgcentrum St.Martinus
Basisschool Leuken
brede School Moesel
St. Theuniskapel

Adres stembureau
Wilhelminasingel 101
Anjelierstraat 9
Nieuwstraat 90
Maaspoort 29
Maaslandlaan 1
Biest 43
St. Jozefslaan 102
St. Jozefskerkplein 3
Fuutstraat 4
St. Barbaraplein 2
Bocholterweg 89
Willem Litjenshof 16
Molenakkerdreef 101
Aldenheerd 10
Ittervoorterweg 70H
Beatrixlaan 1
Vogelsbleek 1
Middelstestraat 77
Stadhouderslaan 21
Altweerterkapelstraat 6
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26
27
28
30
34
35

Wijkgeb. Groenewoud
Jeugdgebouw Leuken
Stemlokaal Moesel
Odaschool
Gemeenschapscentrum
Trefcentrum Ouderen

Kesselstraat 28
Klein Leuken 14
Nassaulaan 5
Annendaal 10
Mariastraat 1
Fr.Strouxstraat 53

zijn extra goed
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. De stembureaus gemarkeerd met
toegankelijk.
Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat
stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt
identificeren mag u niet stemmen.
Informatie
Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op de website van de gemeente Weert:
www.weert.nl/verkiezingenep. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente Weert
(telefoonnummer 14 0495 of per e-mail: gemeente@weert.nl) of het Informatiepunt Verkiezingen,
telefoonnummer (070) 426 73 29 en informatiepunt@kiesraad.nl
Weert, 7 mei 2014

INSPRAAK AANWIJZEN ECONOMISCHE ACTIVITEITEN VAN ALGEMEEN BELANG
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 8 mei 2014 gedurende drie
weken, dat wil zeggen tot en 29 mei 2014 bij de publieksbalie in de hal van het stadhuis, Wilhelminasingel
101, voor een ieder ter inzage ligt het voorstel aan de gemeenteraad om economische activiteiten aan te
wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, lid 5 van de
Mededingingswet. Het voorstel is tevens digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Weert, zie
de bijlage onderaan deze bekendmakingen.
Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden. Deze wet is een onderdeel van de
Mededingingswet. Deze wet geeft een aantal spelregels die overheidsinstanties, zoals gemeenten, in acht
moeten nemen indien zij economische activiteiten uitvoeren. Het aanbieden van dergelijke activiteiten
mag wel, mits de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht. De wet maakt het mogelijk om hiervan af
te wijken. Dit dient te gebeuren middels een raadsbesluit, waarin is bepaald welke activiteiten verricht
worden in het algemeen belang.
Voorgesteld wordt de volgende activiteiten hiervoor aan te wijzen:
·
·
·
·

exploitatie
exploitatie
exploitatie
exploitatie

van sportaccommodaties;
van maatschappelijk vastgoed;
van parkeervoorzieningen;
fietsenstallingen

Bij deze activiteiten hoeft niet de integrale kostprijs doorberekend te worden.
Schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen met betrekking tot voornoemd voorstel kunnen door
eenieder gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij raad van de gemeente Weert, Postbus
950 te 6000 AZ Weert. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wenst te brengen dan verzoeken wij
u hiertoe telefonisch een afspraak te maken met de heer Paul Hecker. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer (0495) 575 641 of per email via: p.hecker@weert.nl. Hier kunt u ook terecht voor
specifieke vragen.
Weert, 7 mei 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------
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BIJLAGEN BIJ DE BEKENDMAKINGEN
· Ontwerp aanwijzigingsbesluit in het kader van de Mededingingswet
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voorstel
gemeenteraad
Vergadering van de gemeenteraad van 9 juli 2014
Portefeuillehouder

: A.F. van Eersel

Behandelend ambtenaar : Paul Hecker
Doorkiesnummer

Nummer raadsvoorstel: RAD-000977

: (0495) 57 56 41

Agendapunt: -

Hecker, Pau l RB S1
RAD: RAD140 709 2014- 07-09T 00:00:0 0+02:0 0 BW: BW1 404 22

ONDERWERP
Ontwerp aanwijzigingsbesluit in het kader van de Mededingingswet.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden. Deze wet is een onderdeel van de
Mededingingswet. Deze wet geeft een aantal spelregels die overheidsinstanties, zoals gemeenten,
in acht moeten nemen als zij economische activiteiten uitvoeren. Daaronder wordt begrepen het
leveren van goederen en het verrichten van diensten op de markt. De belangrijkste spelregel is dat
de gemeente dergelijke activiteiten wel mag aanbieden, maar dan in beginsel aan de afnemer de
integrale kostprijs in rekening moet brengen. Verder bevat de wet bepalingen over het gebruik van
overheidsgegevens voor economische activiteiten van de overheidsorganisaties die niet dienen ter
uitvoering van de publieke taak en over functiescheiding tussen uitvoerders en toezichthouders bij
het verrichten van economische activiteiten. Voor overheidsbedrijven geldt dat de overheid deze
bedrijven niet mag bevoordelen, bijvoorbeeld door hen diensten of middelen ter beschikking te
stellen onder de integrale kostprijs.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van deze gedragsregels.
Gemeenten hebben nog tot 1 juli 2014 de tijd om bestaande economische activiteiten in
overeenstemming te brengen met de gedragsregels.
De wet maakt het wel mogelijk om af te wijken van de gedragsregels. Dit dient te gebeuren
middels een raadsbesluit, waarin is bepaald dat de daarin genoemde activiteiten verricht worden in
het algemeen belang. Uit een inventarisatie is gebleken dat de gemeente Weert enkele
economische activiteiten uitvoert waarbij niet wordt voldaan aan alle gedragsregels. Doel van dit
voorstel is om vast te stellen dat deze economische activiteiten plaatsvinden in het algemeen
belang. In dat geval vallen deze economische activiteiten niet langer onder de Wet Markt en
Overheid en zijn de gedragsregels hierop niet meer van toepassing.
PROBLEEMSTELLING
Overheidsorganisaties dienen bij de uitvoering van de economische activiteiten de volgende
gedragsregels in acht nemen.
1. aan afnemers dient minstens de integrale kostprijs in rekening gebracht te worden;
2. overheden mogen hun eigen overheidsbedrijf niet bevoordelen boven een concurrerend
bedrijf;
3. als ten behoeve van die activiteiten gegevens worden gebruikt die de gemeente op grond
van haar publieke taak onder zich heeft, dient zij deze desgevraagd ook aan particuliere
ondernemers ter beschikking te stellen;
4. indien de gemeente tegelijkertijd een activiteit uitvoert en daarop toezicht dient te houden
mogen deze taken niet in één functie verenigd zijn.
Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de economische activiteiten als bedoeld in de wet die
de gemeente verricht. Gebleken is dat de volgende activiteiten niet voldoen aan de gedragsregel
dat de integrale kostprijs in rekening dient te worden gebracht:
a. exploitatie van sportaccommodaties;
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b.
c.
d.

exploitatie parkeergarages;
exploitatie van maatschappelijk vastgoed;
exploitatie van fietsenstallingen.

Overheden hebben een grote mate van beleidsvrijheid bij het afbakenen van het algemeen belang.
Het vaststellen dat de economische activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang kan
aangemerkt worden als een besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. De vaststelling
hiervan heeft tot gevolg dat de aangewezen economische activiteiten niet langer onder de Wet
Markt en Overheid vallen. Dit kan van invloed zijn op de concurrentiepositie van private
ondernemers die binnen dezelfde markt opereren.
Ten aanzien van deze activiteiten zijn in het verleden weliswaar al dan niet expliciet besluiten
genomen om deze onder de integrale kostprijs aan te bieden, maar op grond van deze wet is het
van belang om dit te formaliseren via het door u vast te stellen besluit.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Om gebruik te kunnen maken van de algemeen belang uitzondering dient een aantal stappen te
worden doorlopen.
1. omschrijf zo concreet mogelijk de economische activiteit en welk algemeen belang
daarmee wordt gediend;
2. bepaal de gevolgen van de algemeen belangvaststelling voor derden;
3. bepaal of het noodzakelijk en proportioneel is om gebruik te maken van de uitzondering
van algemeen belang.
Het vaststellingsbesluit dient dus een krachtige motivering te bevatten waarbij vorenstaande
vragen beantwoord dienen te worden.
Per onderdeel zal dit puntsgewijs gemotiveerd worden.
exploitatie sportaccommodaties
1. economische activiteit en algemeen belang
De gemeente heeft diverse binnen- en buitensportaccommodaties in eigendom die aan derden
worden verhuurd. Het gaat hierbij o.a. om sporthallen, sportzalen, gymzalen, voetbal- en
hockeyvelden, atletiekbaan en het zwembad. Een compleet overzicht treft u aan in de bijlage die
bij dit voorstel is gevoegd. Diverse tenniscomplexen vallen hier buiten nu die geen eigendom zijn
van de gemeente.
2. gevolgen voor derden
Er zijn geen private ondernemers die sportaccommodaties exploiteren die met dit besluit in hun
belangen worden geschaad.
3. noodzakelijk of proportioneel om gebruik te maken van de uitzondering
Indien de integrale kostprijs zou worden doorgerekend in de tarieven dan zouden deze met
gemiddeld 166% moeten worden verhoogd. De huur van de accommodatie is voor
sportverenigingen over het algemeen de grootste kostenpost. Het doorrekenen van de integrale
kostprijs zou er toe leiden dat sportverenigingen hun contributie flink zouden moeten verhogen. Dit
zou ten koste gaan van het deelnemen aan sportactiviteiten. Dit terwijl het juist het doel is de
deelname aan sportbeoefening van volwassenen en jeugdigen zoveel mogelijk te bevorderen.
exploitatie parkeergarages
1. economische activiteit en algemeen belang
De parkeergarages binnen de gemeente Weert worden door de gemeente geëxploiteerd. De
exploitatie van de parkeergarages is voor de gemeente een instrument van verkeersparkeerregulering.
2. gevolgen voor derden
De parkeergarages concurreren niet met andere, private parkeergarages. Het besluit heeft
zodoende geen gevolgen voor derden.
3. noodzakelijk of proportioneel om gebruik te maken van de uitzondering
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De parkeergarages voorzien in een algemeen belang dat er voldoende parkeergelegenheid
voorhanden is. Daarnaast dienen de parkeergarages als instrument voor verkeers- en
parkeerregulering. Eenduidig tariefbeheer is duidelijk voor de inwoners en bezoekers van de stad.
exploitatie van maatschappelijk vastgoed
1. economische activiteit en algemeen belang
Het gaat hierbij om vastgoed met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld onderwijs, cultuur,
welzijn en maatschappelijke opvang en/of zorg. Een compleet overzicht treft u aan in de bijlage die
bij dit voorstel is gevoegd.
2. gevolgen voor derden
Een algemeen belangvaststelling betekent in dit geval dat deze economische activiteit plaatsvindt
zonder dat de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid hoeven te worden toegepast. Dit
betekent dat er geen integrale kostprijs wordt doorgerekend en de gemeente dus een lagere prijs
kan rekenen dan dit naar alle waarschijnlijkheid door een private ondernemer kan worden gedaan.
Dit kan leiden tot het benadelen van private partijen.
3. noodzakelijk of proportioneel om gebruik te maken van de uitzondering
Het in rekening brengen van de volledige integrale kostprijs zal er toe leiden dat de
maatschappelijke organisaties hogere kosten krijgen en zo hun maatschappelijk gewenste
activiteiten niet of niet volledig meer kunnen uitvoeren.
exploitatie van fietsenstallingen
1. economische activiteit en algemeen belang
Binnen de gemeente Weert is een, door de gemeente beheerde, bewaakte fietsenstalling waar
tegen betaling de fiets kan worden geparkeerd. Doel hiervan is het fietsgebruik te stimuleren,
zowel vanuit mobiliteits- als uit gezondheidsoogpunt.
2. gevolgen voor algemeen belangvaststelling voor derden
Er zijn twee bewaakte fietsenstallingen in Weert. Een van de gemeente en één in het station van
de NS. Het stallen van de fietsen in de bewaakte stalling van Weert vindt plaats onder de kostprijs.
Gelet op de afstand tussen deze twee stallingen en gelet op het doel van de gebruikers van een
van deze stallingen, bezoek binnenstad, gebruik trein, worden geen partijen benadeeld door dit
besluit.
3. noodzakelijk of proportioneel om gebruik te maken van de uitzondering
Doel hiervan is het fietsgebruik te stimuleren, zowel vanuit mobiliteits- als uit gezondheidsoogpunt.
Een andere doelstelling is het tegengaan van fietsendiefstal. Bij het doorrekenen van integrale
kosten zouden deze doelstellingen onder druk komen te staan.
COMMUNICATIE
De in dit voorstel genoemde bijlage ligt op de gebruikelijke voor u ter inzage.
Het voorstel is op grond van de Inspraakverordening gedurende drie weken voor een ieder ter
inzage gelegd.
EVALUATIE
Na afloop van de gegeven inspraaktermijn worden de ontvangen zienswijzen verwerkt in het advies
tot definitieve vaststelling van het aanwijzingsbesluit.
ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE
Besluiten om:
1. in principe de volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in
het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, lid 5 van de Mededingingswet:
a. exploitatie sportaccomodaties;
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b. exploitatie parkeergarages;
c. exploitatie maatschappelijk vastgoed;
d. exploitatie fietsenstallingen.
2. aan belanghebbenden inspraak te verlenen ten aanzien van het onder 1. bedoelde
ontwerpbesluit onder toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met de
mogelijkheid tot het indienen van een schriftelijke zienswijze.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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Nummer raadsvoorstel: RAD-000977

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2014;

besluit:
om de volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het
algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, lid 1 van de Mededingingswet;
a. exploitatie sportaccommodaties;
b. exploitatie parkeergarages;
c. exploitatie maatschappelijk vastgoed;
d. exploitatie fietsenstallingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2014.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

