
GEMEENTE vtlE E RT

Vergadering van burgemeester en wethouders

Van 12 april 2016 openbaar
Afwezig: burgemeester Heijmans en wethouder Van Eersel

VTH

3

OCSW

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratíenr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

1 Notulen van de B&W-vergadering d.d. 5 april 2016

Akkoord

BW-009388

Illegaal bouwen bij rijksmonument 'de Broekmolen', Grensweg B in
Stramproy.

1. In te stemmen met de beantwoording conform bijgevoegde
brief

2. Het standpunt in te nemen dat de aanbouw verwijderd dient
te worden

3. Het standpunt in te nemen dat het turbinehuis verwijderd
dient te worden

Akkoord met advies.

BW-o09399

1e wijziging begroting De Risse 2016

Kennis te nemen van de lste wijziging van de begroting 2016 van
Risse Groep

De raad te informeren via TILS-lijst

Akkoord met advies.

BW-o09407

Dagstrand Centrale Zandwinning Weert

Besluiten geen eigenaar te worden van de gronden van het dagstrand
en de exploitatie van het dagstrand over te laten aan CZW.

Akkoord met advies.
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BW-009410

Subsidie Humanitas Thuisadministratie 2016

Subsidie te verlenen ad € 4.000 aan Stíchting Humanitas Midden-
Limburg voor het uitvoeren van het onderdeel 'thuisadministratie' in
kalenderjaar 20L6.

Akkoord met advies.

BW-o09417

Bezwaarschrift buiten behandeling stellen aanvraag
omgevingsvergunning.

1. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;

2. Het ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren;

3. Het besluit tot buiten behandeling stellen in stand te laten, met
dien verstande dat in het besluit op bezwaar een aanvullende
grondslag wordt opgenomen

Akkoord met advíes.

BW-009424

Herstel constructiefout Montessorischool Weert.

1. Medewerking verlenen aan het herstel van een lekkage aan een
gevelkozijn (zu ídzijde)

2. Hiervoor een bedrag ter hoogte van maximaal € 3.500,00 inclusief
btw beschikbaar stellen.

Akkoord met advies.
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Vervallen

BW-009439

Transformatie Stationsstraat 16.

In principe met het verzoek middels een Omgevingsvergunning
(uitgebreid) met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a onder
30 Wabo in te stemmen.

Akkoord met advies.

BW-o09440

Ontwerp bestem mingsplan'Nelissenhoñrueg'.

1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Nelissenhofweg' in te stemmen.

2. Met het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.

3. Met het opstarten van de bestemmingsplanprocedure door het ter
inzage leggen van het ontwerpplan in te stemmen.

Akkoord met advies.

BW-o09441

1e bestuursrapportage 2016.

De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de 1e
bestuursapportage 2016, incl. fi nanciële bijstellingen.

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing in rappoftage

BW-009443

Aanwijzi nglBenoem ing toezichthouder
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De ín bijgevoegd aanwijzingsbesluit vermelde persoon met ingang
van 1 april 2016 aan te wijzen als toezichthouder en te benoemen als
onbezoldigd ambtenaar met de titel van opsporingsbevoegdheid.

Akkoord met advies.

BW-009446

Vaststel len wijzig ingen arbeidsvoorwaarden

In principe te besluiten tot vaststellen van de door het LOGA
aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden als gevolg van
de circulaires van 23 maaft 2016 (kenmerk U201600450) en van 22
februari 2016 (kenmerk U201600266) respectievelijk per l januari
2016 en 1 april 2016 op te nemen in de gemeentelijke
arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Weert overeenkomstig bijlage
AenB.

Akkoord met advies

BW-009447

Uitvoeringsovereenkomst Regionale Pilot Deltaplan Hogere
Zandgronden (DHZ) te Weert

1. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst met Stichting
Ark Natuurontwikkeling.

2. Een budget van € 150.000,00 te besteden voor de realisatie van
een groenblauwe zone in Stramproy vanuit beschikbare gelden uit
het gemeentelijk rioleringsplan (cRP).

3. In te stemmen met de mandatering van wethouder Litjens voor
ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst namens het
college van B&W.

Akkoord met advies.
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BW-o09450

Subsidieaanvraag 'Nu of Nooit 2Ot6'.

Subsidie te verlenen aan de'Stichting Popmuziek Limburg'van
maximaal € 750,- voor het organiseren van 'Nu of Nooit 2016'
conform bijgevoegde concept-beschikking.

Akkoord met advies.

BW-009452

Taakgroep VANG Resultaten vermindering huishoudelijk restafual

1. Kennisnemen van brief van taakgroep VANG

2. en deze beantwoorden via bijgevoegde concept antwoordbrief

3. gemeenteraad afschrift daar van verstrekken

4. tevens antwoord verspreiden naar Limburgse colleges, andere
gemeenten, politiek en pers

Akkoord met advies.

BW-o09453

Motie Mengvormen winkel/horeca (blurring).

De leden van de raad van de gemeente Weert met bijgevoegde bríef
informeren over uitvoering van de motie vreemd aan de orde van de
dag van de fracties, WD, D66, DUS Weert, SP en PvdA over het
onderwerp mengvormen winkel/horeca (blurring).

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassingen
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BW-009409

Subsidieverlening Punt Welzijn 2016

1. Subsidie te verlenen aan Stichting Punt Welzijn voor 2016 van
maximaal € 1.885.437,19 conform bijgevoegde concept-
beschikking;

2. € 4.292 overhevelen naar WIZ voor de invulling van een
gedeeltelijk vrijgevallen functie bij de Vraagwijzer en € 52.225
beschikbaar houden ter dekking van de personeelskosten indien de
Vraagwijzer per 1-7-2016 formeel onderdeel wordt van de
gemeentelijke organisatie ;

3. Aan de onder 1 genoemde subsidieverlening de voorwaarde te
verbinden dat Punt Welzijn meewerkt aan de totstandkoming van
een overeenkomst ter uitvoering van de beschikking tot
su bsid ieverlen i ng, conform bijgevoegde concept-
U itvoeri n gsovereen komst 20 L6-20 19 ;

4. De frictiekosten 2015, zijnde € 112.101 aan Punt Welzijn te
vergoeden, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad bij de
1e bestuursrapportage;

5. Het werkprogramma 2016 (Dienstenboek) vast te stellen, onder de
voorwaarde dat over de uitvoering daarvan in 2016 nadere
afspraken worden gemaakt;

6. De financiële gevolgen, voor zover deze niet opgevangen kunnen
worden binnen het beschikbare subsidiebudget Punt Welzijn, via de
le bestuursrappoftage ten laste van het begrotingssaldo te
brengen;

7. De raad te informeren via de bijgevoegde concept-
raads i nfo rm ati e b ri ef .

Akkoord met advies.
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Subsidie Stichting Weefter Topvolleybal.

Een subsidie van€7.932,- te verlenen aan Stichting Weerter
Topvolleybal voor het seizoen 2OL5-20L6 conform bijgevoegde concept
beschikking.

advies.

g d.d. 19
e

Totaal aantal pagina's: 7
Pagina 7

Besluit

Aldus vastgesteld in de
De


