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GEMEENTE vVEERT

Vergadering van burgemeester en wethouders

Van 24 maart 2015 openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 17 maart 2015

Akkoord.

BW-008098

Vooftgangsrappoftages en projectenoverzicht 1e kwartaal 2015.

1. De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen.

2. Kennis te nemen van de voortgangsrappoftages van Strategische
projecten.

3. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages van Zware
projecten en Projecten.

4. Kennis te nemen van het totale projectenoverzicht.

5. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de
projectenclassificatie, de vooftgangsra ppolta ges va n de Strateg ische
projecten en het totale projectenoverzicht in het 1e kwartaal 2015 door
middel van een brief.

Akkoord met advies.

BW-008138

1 Vaststel len bestu u rsopd racht m useu m beleid 20 75-2025

2 Sluiten van museum de Tiendschuur voor publiek, ontruimen van het
gebouw en verkoop van het pand in 2015.

1 Voorleggen van de bestuursopdracht museumbeleid 2015-2025
aan de gemeenteraad ter vaststelling.
2 Voorstellen aan de gemeenteraad om in 2015 overte gaan tot
sluiting van museum de Tiendschuur voor publiek, het pand te
ontruimen en verkopen. De opbrengsten die worden gegenereerd uit
de verkoop dragen bij aan de taakstelling die het cluster vastgoed
heeft meegekregen voor te verkopen objecten 2015.

Akkoord met advies.

BW-008190

Ontwerpbegroting en jaarrekening inzet leerplicht Nederweeft in het
kader van de gemeenschappelijke regeling 'regionale samenwerking
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GEMEENTE I/vEERT

Vergadering van burgemeester en wethouders

Van 24 maart 2015 openbaar

leerplicht RMC Nederweeft-Weed'.

De gemeenteraad conform bijgevoegd voorstel en besluit voor te
stellen om de ontwerpbegroting 2016 en de jaarrekening 2014 voor de
inzet leerplicht Nederweeft vast te stellen in het kader van de
Gemeenschappelijke Regeling (GR)'regionale samenwerking leerplicht
RMC Nederweert-Weert'.

Akkoord met advies

BW-008195

Beantwoorden brief Kupers Touringcars

Instemmen met en ondertekenen van bijgevoegde antwoordbrief

Akkoord met advies.

BW-008206

Beantwoording van vraag met betrekking tot het proces rond de
toekomstvisie van het Munttheater

Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief.

Akkoord met advies.

BW-008211

Vragen fractie CDA over de trekkenwand van het Munttheater

Instemmen met de antwoordbrief.

Akkoord met advies.

BW-o08225

Afwijzen van het verzoek om planschadevergoeding van Rijvers Weeft
bv.

De raad voorstellen het verzoek om planschadevergoeding van Rijvers
Weert bv af te wijzen.

Akkoord met advies.
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BW-008226

Hand havin gsverzoeken Ti n neg ietersweg i n Weert.

1. Besluiten tot het bekrachtigen van het op 13 maaft 2015
genomen besluit op de handhavingsverzoeken inzake
werkzaamheden, parkeren en de als gevolg hiervan ervaren
overlast aan de Tinnegietersweg in Weeft.

2. Instemmen met de beantwoording van de op 14 en 26 januari
en 27 februari 2015 ingekomen brieven conform bijgevoegde
conceptbrief.

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing in de brief.

BW-008234

Realisatie IKC's Laar-Laarveld en Leuken

Besluiten tot het:

1. beschikbaar stellen van financiële middelen aan Stichting
Meerderweed ten behoeve van de realisatie van 2 Integrale
Kind Centra in Laar-Laarveld en Leuken conform bijgevoegde
beschikking;

2. verlenen van subsidie aan Stichting Meerderweert ten behoeve
van de realisatie van het IKC Laar-Laarveld conform
bijgevoegde subsidiebeschikking en ter uitvoering van het
besluit van de gemeenteraad d.d. 25-02-2015.

3. informeren van Stichting Meerderweeft door middel van
bijgevoegde brief en beschikkingen

Akkoord met advies.
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BW-008242

Evaluatie project Weeft 600 jaar stad

1. Kennis nemen van de evaluatie Weert 600 jaar stad.

2. De evaluatie Weeft 600 jaar stad ter kennis brengen van de
gemeenteraad.

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing in B&W advies.

BW-008223

Beslissing op het namens de VvE Wilhelminaveste ingediende
bezwaarschrift tegen het verlenen van uitstel van de staft van de
werkzaamheden van de aan Wok Weeft verleende
omgevingsvergunning d.d. 6 juni 2014 en het afzien van de invordering
van een verbeurde dwangsom.

Besluiten om:

1. de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren voor zover deze zien op
het verlenen van uitstel van de werkzaamheden van de aan Wok
Weeft verleende omgevingsvergunning d.d. 6 juni 2OI4;

2. de bezwaren voor het overige ontvankelijk en ongegrond te
verklaren en

3. het bestreden besluit dat ziet op het afzien van de invordering van
een verbeurde dwangsom in stand te laten

(conform bijgevoegde conceptbrieven en conceptbesluit).

Akkoord met advies.
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BW-008250

Subsidievaststelling theatervoorstelling Gao je mej nao de merrentj van
Stichting De Aldenborgh

Gelegenheid geven om de onvolledige aanvraag tot subsidievaststelling
aan te vullen, middels verzending van bijgaande brief.

Akkoord met advies.

BW-008251

Herstelbeslissing op bezwaar subsidieverlening "De Aldenborgh 75 jaor"

Besluiten tot:
f . intrekken van het beslissing op bezwaar subsidieverlening "De
Aldenborgh 75 jaor" van 24 juni 2014;
2. ontvankelijk en deels gegrond verklaren van het bezwaar van 13
april2OL4 tegen het primaire besluit tot verlening subsidie van 18
maaft 2014 (beschikking 19 maart 2OL4);
3. het herzien van het primaire verleningsbesluit in dien verstande
dat voor het uitvoeren van het openbaar theaterprogramma "De
Aldenborgh 75 jaor; Gaoj je mej nao de Merrentj" subsidie wordt
verleend van maximaal €2.618,31 in plaats van maximaal
€2.000,00;
4. het overigens ongewijzigd in stand laten van het primaire
verleningsbesluit van 18 maaft 2014 inclusief de bijlage;
5. het niet apart uitbetalen van de aanvullend verleende subsidie van
maximaal €618.31, maar deze verrekenen met de definitieve
aanspraak op subsidie na vaststelling,
e.e.a. conform het a lde in bijgaande conceptbeschikking.

2015, toezenden aan aanvrager en de6. Besluit vóór
Rechtbank Li
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