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GEMEENTE vt/EERT

Vergadering van burgemeester en wethouders

Van 19 januar¡ 2016 Openbaar
Afwezig: Burgemeester Heijmans

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 12 januari 2016.

Akkoord

BW-009193

Bezwaar tegen vaststelling subsidie pilot generalisten door provincie
Limburg d.d.7 december 2015, nr 93986

Bezwaar in te dienen tegen subsidievaststelling pilot generalisten
conform bijgevoegde brief.

Akkoord met advies d.d. 18 - 01 - 2016.

BW-009012

Overschrijd ing u iterste ind ien i ngstermij n jaarlij kse su bsidie 20 16.

1. De hardheidsclausule aftikel 19 van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 toe te passen
en aanvragen voor verlening van een jaarlijkse subsidie 2016 van
de in de toelichting vermelde organisaties onafhankelijk te
verklaren.

2. De jaarlijkse subsidies 2016 te verlenen of direct vast te stellen
conform de bijgevoegde concept beschikkingen.

3. Het budget voor de jaarlijkse subsidie 2016 aan de
spoftverenigingen bij te ramen en het verwachte nadeel
verwerken in de 3e rappoftage van 2016.

Akkoord met advies.

BW-009046

Verplaatsing wijkwinkelcentrum Leuken

1. Van de bijgevoegde concept-realisatieovereenkomst kennis te
nemen.
2. De concept-realisatieovereenkomst voor te leggen aan de
gemeenteraad om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
3. De gemeenteraad verzoeken in te stemmen met het toekennen
van € 794.378,-- uit de toegekende provinciale subsidie ten
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Afwezig: Burgemeester Heijmans

behoeve van het verplaatsen van het winkelcentrum.
4. Besluiten geheimhouding op te leggen op basis van artikel 25 lid
2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid l sub c en artikel 10 lid 2 sub g
Wet openbaarheid van bestuur op het niet- openbare gedeelte van
de concept-realisatieovereenkomst en de niet-openbare bijlagen 4,
5, 9, 11 en 12 van de concept-realisatieovereenkomst.
5, De gemeenteraad voorstellen om op grond van artikel 25 lid 3
Gemeentewet te besluiten tot het bekrachtigen van de door het
college opgelegde geheimhouding op het níet-openbare gedeelte
van de concept-realisatieovereenkomst en de niet-openbare bijlagen
4,5,9, 11 en 12 van de concept-realisatieovereenkomst.

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

BW-o09077

Subsidieaanvraag concertante uitvoering musical 'West Side Story'

Subsidie te verlenen aan Stichting De Jeugd heeft de Toekomst van
maximaal € 5.000,- voor de concertante uitvoering musical "West
Side Story" conform bijgevoegde concept-beschikking.

Akkoord met advies.

BW-o09090

Subsidie 2016 Stichting Zwembad De lJzeren Man

Besluiten om aan de raad voor te stellen:

1, Kennis te nemen van de begroting 2016 van Stichting Zwembad
De lJzeren Man

2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2016

3. In te stemmen met de voorgestelde tarieven 2016

4. Voor het jaar 2016 een voorlopige exploitatiesubsidie te verlenen
van € 366.052,-

5, De onderhoudssubsidie 2016 vast te stellen voor technische
installaties op € 235.462,- en voor het gebouw € 12.953,-

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders

Van 19 januar¡ 2016 Openbaar
Afwezig: Burgemeester Heijmans

BW-009134

Beleidsregel schulddienstverlening gemeente Weert 2016

De beleidsregel schulddienstverlening gemeente Weeft 2016 vast te
stellen.

Akkoord met advies.

BW-009137

Vaststellen van het bestemmingsplan 'Herenvennenweg 1'.

Aan de raad voorte stellen:

1. Ter plaatse van de Herenvennenweg 1 een
woningbouwmogelijkheid (bouwvlak) toe te voegen.

2. Het bestemmingsplan'Herenvennenweg 1' ongewijzigd vast te
stellen.

3. Het bestemmingsplan 'Herenvennenweg 1'als authentiek digitaal
ruimtelijk plan aan te merken.

4. Voor het bestemmingsplan 'Herenvennenweg 1'geen
exploitatieplan vast te stellen.

Akkoord met advies.

BW-009142

Aandacht voor LHBT's (Lesbiennes, Homo's, Biseksuelen en
Transgenders) in Weeft

1. Vast te stellen de notitie 'Aandacht voor ROZE in Weert'

2. Besluiten aan te sluiten als Regenboogstad bij ministerie OCW door
tekenen va n intentieverkla rin g' Lokaa I emancipatiebeleid 20 1 5 -2017
LHBT'

3. Wethouder Gabriëls, als portefeuillehouder Leefbaarheid en sociale
samenhang, te machtigen de intentieverklaring namens B&W te
tekenen
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BW-009146

Vaststellen jaarlijkse subsidie 2Ot4 ZPC De Rog.

1. De jaarlijkse subsidie 2014 aan ZPC De Rog vast te stellen op €
7 7 .541,88 confo rm bij gevoegde concept- besch i kki n g.

2. De financiéle gevolgen van € 4.724,38 ten laste te brengen van
het budget voor jaarlijkse subsidies aan sportverenigingen 2016.

3. Het budget voor de jaarlijkse subsidies aan sportverenigingen
2016 bU te ramen en het nadeel te verwerken in de 3e

rapportage.

Akkoord met advies.

BW-009147

Aanwijzing instelling op grond van artikel 2.4O,lid 4 van de Wet
basisregistratie personen

Het AZC gelegen aan de Kazernelaan 101 in Weert met
terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 aan te wijzen als
instelling op grond van artikel 2.40lid 4 Wet basisregistratie
personen, conform bijgevoegd concept besluit.

Akkoord met advies.

BW-009153

>uostote >faosfnatntorl vveert zuro

1. Een subsidie van maximaal € 15.000,- te verlenen aan Stichting
Stadstriathlon Weeft voor de organisatie van de Stadstriathlon
Weert 2016 conform bijgevoegde concept-beschikking.

2. Het bedrag dekken uit het budget voor topspoftsubsidie 2016.

Akkoord met advies.
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BW-009157

Gewijzigd vaststellen van het bestemmíngsplan 'Kruispeelweg 17'.

Aan de raad voor te stellen:

1. De bestaande woning te slopen en een nieuwe woning te
realiseren op de locatie Kruispeelweg L7.

2. Het bestemmingsplan'Kruispeelweg L7'gewijzigd vast te stellen.

3. Het bestemmingsplan'Kruispeelweg 17'aan te merken als
authentiek digitaal ruimtelijk plan.

4. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
'Kruispeelweg L7'.

5. 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.

Akkoord met advies.

BW-009158

Vezoek om handhaving buitentrap en toegangsdeur

Het verzoek om handhaving af te wijzen.

Akkoord met advies.
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BW-009159

Urban Culture & Sports

1. Een combinatiefunctionaris (0,3 fte) als coördinator Urban Culture
& Sports te realiseren voor de periode 1 februari 2016 tot en met
31 januari 2OL7 en hiervoor een subsidie aan Punt Welzijn te
verlenen van € 28.859

2. Afspraken omtrent deze combinatiefunctionaris middels een
addendum bij het convenant combinatiefunctionarissen met Punt
Welzijn vorm te geven en dit te laten tekenen door wethouder
Gabriëls (bevoegdheid burgemeester)

3. Activiteitengeld toe te kennen van maximaal € 10.000 aan Punt
Welzijn voor deze periode, waarover de combinatiefunctionaris
kan beschikken aan de hand van een uitvoeringsplan

Akkoord met advies. Op de TILS lijst zetten.

BW-009161

De raad voor te stellen om de voormalige drukkerij Linskens aan de
stichting Openluchtmuseum Eynderhoof te schenken.

Zie bijgaand raadsvoorstel.

Akkoord met advies.

BW-009163

beantwoording vraag 4 art. 40 RvO parkeeftickets van het CDA d.d
23 oktober 2015.

Instemmen met de antwoordbrief.

Akkoord met advies.
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BW-009169

Jaarlijkse subsidie 2016 basketbalvereniging BAL

Aan de raad voorstellen om ¡n te stemmen met het verlenen van een
jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen voor het jaar 2016 aan
basketbalvereniging BAL en de uitvoering hiervan te mandateren aan
het college van B&W.

Akkoord met advies.

BW-009171

Centrale Zandwinning Weert (CZW)

Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief aan Natuur en
milieufederatie Limburg

Akkoord met advies.

BW-009173

Subsidieverlening 2016 Stichting Punt Welzijn

Besluiten om, vooruitlopend op besluitvorming in college over de
subsidieverlening 2016, voor de maanden januari t/m maart 2016
aan Stichting Punt Welzijn een voorschot op de subsidie 2016 te
geven.

Akkoord met advies.

BW-009175

Haalbaarheidsonderzoek M u ntcom plex

Akkoord gaan met bijgevoegde projectopdracht

Akkoord met advies.

Totaal aantal pagina's: 9
Pagina 7

PO



GEMEENTE WEERT

Vergadering van burgemeester en wethouders

Van 19januari 2O16

DR

2L

22

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Openbaar
Afwezig: Burgemeester Heijmans

BW-009177

Verkeersbesluit St. Jozefslaan

Vaststellen van de in het verkeersbesluit voorgestelde
verkeersmaatregelen voor de St. Jozefslaan en Victor de Stuersstraat
in Weert.

Akkoord met advies.

BW-OOg1BB

Beleidsnota inzake'Planologische afiruijkingsmogelijkheden' volgens
artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3e herziening.

1. Met de 3e herziening van de beleidsregels añruijking
bestemmingsplan in te stemmen.

Akkoord met advies.
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BW-009098

Van Hornekazerne, voormalig BC-terrein en Nelissenhofweg.

1. Akkoord te gaan met bijgevoegde concept-
koopovereenkomsten
- Aankoop Rijksvastgoedbedrijf - gemeente
- Verkoop gemeente - HQ;

2. Aan de raad voorstellen wensen en bedenkingen kenbaar te
maken ten aanzien van de aankoop/verkoop Van
Hornekazerne;

3. a. Aan de raad voorstellen een krediet beschikbaar te
stellen van

€ 1.734.000,-- en dit te dekken uit de netto-
opbrengsten verkoop kazerneterrein ;

b. Aan de raad voorstellen akkoord te gaan met het
instellen van een bestemmingsplanreserve voor de
toekomstige ontwikkelingen Weert-West.

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

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d . 26 januari 2016
De secretaris, de burg

þo,
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