GemeenteNieuws Weesp
Concept-agenda commissie AZ
datum: woensdag 6 juni 2012
tijd:
20:00 uur
locatie: de raadzaal van het stadhuis
1. Opening en mededelingen van de voorzitter
2. Inspreekrecht voor burgers*
3. Vaststelling agenda
4. ter advisering
4.1. Jaarrekening 2011
(voor zover het de onderwerpen van deze
commissie betreft)
4.2. 1e financiële rapportage 2012
(voor zover het onderwerpen van deze
commissie betreft)
4.3. Begroting 2013 Gewest Gooi en Vechtstreek
4.4. Begroting 2013 Werkvoorzieningschap
Tomingroep
4.5. Reglement van orde van de raad en
andere werkzaamheden 2012
5. ter bespreking
5.1. Terugkoppeling uit besturen, werkgroepen en vertegenwoordigingen
- Fusie
5.2. Actieve informatieplicht
6. Vaststelling verslag commissievergadering
AZ d.d. 18 april 2012
7. Lijst van afspraken en toezeggingen AZ
geactualiseerd t/m 18 april 2012
8. Rondvraag
9. Sluiting

tualiseerd t/m 18 april 2012
9. Rondvraag
10. Sluiting

datum: donderdag 7 juni 2012
tijd:
20:00 uur
locatie: de raadzaal van het stadhuis
1.
2.
3.
4.

5.

7.

Digitaal loket: altijd als
eerste aan de beurt!
www.weesp.nl
Concept-agenda commissie WZ
datum: woensdag 6 juni 2012
tijd:
na de commissie AZ
locatie: de raadzaal van het stadhuis
1. Opening en mededelingen van de voorzitter
2. Inspreekrecht voor burgers*
3. Vaststelling agenda
4. ter advisering
4.1. Jaarrekening 2011
(voor zover het de onderwerpen van deze
commissie betreft)
4.2. 1e financiële rapportage 2012
(voor zover het onderwerpen van deze
commissie betreft)
4.3. Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012-2015
4.4. Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2012
4.5. Instemmen met aanbesteden semipermanente huisvesting Jozelfschool
5. ter bespreking
5.1. Terugkoppeling uit besturen, werkgroepen en vertegenwoordigingen
- Brede School
6. Gedachtewisseling inzake aanbesteding
thuiszorg – GroenLinks
Uit lis raad van 10 mei 2012
7. Vaststelling verslag commissievergadering
WZ d.d. 18 april 2012
8. Lijst van afspraken en toezeggingen geac-

Algemene informatie

Concept-agenda commissie SOB

6.

Wist u dat u uw
uittreksel ook thuis
kunt bestellen?

worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 –
12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en
Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak
voor inzage gemaakt worden op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

8.
9.

Opening en mededelingen van de voorzitter
Inspreekrecht voor burgers*
Vaststelling agenda
ter advisering
4.1. Jaarrekening 2011
(voor zover het de onderwerpen van deze
commissie betreft)
4.2. 1e financiële rapportage 2012
(voor zover het onderwerpen van deze
commissie betreft)
4.3. Post NL
4.4. Bestemmingsplan Voormalig Kerkcentrum Waarschapsstraat Weesp 2012
4.5. Toepassen coördinatieregeling t.b.v.
het project Hamstra
4.6. Cofinanciering gemeente voor subsidie Hirb Light 2011
ter bespreking
5.1. Actualisatie ontwikkelingen bedrijventerreinen
5.2. Terugkoppeling uit besturen, werkgroepen en vertegenwoordigingen
- Spoortunnel Weesp
Vaststelling verslag commissievergadering
SOB d.d. 17 april 2012
Lijst van afspraken en toezeggingen geactualiseerd t/m 17 april 2012
Rondvraag
Sluiting

* Inspreekrecht voor burgers
Aan het begin van iedere vergadering is er mogelijkheid voor inspreken voor inwoners. Iedereen kan dan vragen stellen over zaken die
het werkterrein van de commissie betreffen.
U kunt u hiervoor aanmelden bij de griffie op
telefoonnummer (0294) 491 324, of mailen kan
ook naar griffier@weesp.nl.
Het woord kan niet gevoerd worden:
1. over een besluit van het gemeentebestuur
waartegen bezwaar of beroep op de rechter
openstaat of heeft opengestaan;
2. over benoemingen, keuzen, voordrachten
of aanbevelingen van personen;
3. indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden
ingediend.

Vergunningsaanvragen
Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat zij hebben ontvangen:
Aanvraag Omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Verlengd Buitenveer 23
• het kappen van een boom
datum ontvangst 19 mei 2012
’s Gravelandseweg 34
• het wijzigen van het gebruik in het bijgebouw		
datum ontvangst 22 mei 2012
Waarschapsstraat 46
• het kappen van een boom
datum ontvangst 23 mei 2012
Johannes Vermeerstraat 2
• het kappen van 7 bomen
datum ontvangst 23 mei 2012
M. Dotingalaan 126		
• het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde		
datum ontvangst 23 mei 2012

Wist u dat u uw
verhuizing ook digitaal
kunt doorgeven?
Digitaal loket: altijd
als eerste aan de beurt!
www.weesp.nl
Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend.
Omgevingsvergunningen
(reguliere procedure) clausule bezwaar
Singel 89*
• het kappen van 3 bomen
datum verzending 25 mei 2012
C.J. van Houtenlaan 36*
• het stopzetten van de Pilot Planten het
beëindigen van dechemische development
activiteiten
datum verzending 25 mei 2012
Nieuwstad 32*		
• het wijzigen van de voorgevel
activiteiten 25 mei 2012
De hiervoor genoemde besluiten kunnen worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00
uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht.
Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage gemaakt worden op telefoonnummer
(0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur). Voor de
bezwaarprocedure, zie Procedures in de kolom
Algemene informatie.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
in verband met Watersportfestival
Op zaterdag 2 juni 2012 vindt het jaarlijkse
Weesper Watersportfestival plaats. Hiervoor
zal de Achteromstraat tussen de Hoogstraat en
de Slijkstraat vanaf 8.00 uur t/m 21.00 uur voor
het doorgaande verkeer worden afgesloten.
Tevens geldt een parkeerverbod en is er een
wegsleepregeling van kracht

>> lees verder op pagina 12
(opvoedvraag van de maand)

Hoe kan ik mijn kind op een
positieve manier opvoeden?

centrum voor
jeugd en gezin
weesp

Ga voor een antwoord en tips over opvoeden naar:

De hiervoor genoemde aanvragen kunnen

www.cjgweesp.nl

Contactgegevens
Gemeente Weesp
Postbus 5099, 1380 GB Weesp
Bezoekadres:
Stadskantoor, Nieuwstraat 70a
tel. (0294)491 391, fax (0294) 414 251
info@weesp.nl, www.weesp.nl
Openingstijden
Publieksbalies
ma t/m vr 8.30 – 12.00 uur (vrije inloop)
ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur (op afspraak)
di.avond 17.30 – 19.30 uur (vrije inloop en
op afspraak)
Het Loket!/ Wmo
ma t/m vr 8.30 - 12.00 uur (inloop)
ma t/m vr 12.30 - 17.00 uur (op afspraak)
Woning- en vervoersvoorzieningen
en rolstoelen
di en do 8.30 - 12.00 uur (inloop)
MEE
wo 8.30 - 12.00 uur
(inloop of op afspraak)
Informatiecentrum
ma t/m do 8.30 – 17.00 uur
vr 8.30 – 12.00 uur
di.avond 17.30 – 19.30 uur
Servicetelefoon: 491 348
ma t/m do 8.30 – 17.00 uur
vr 8.30 – 12.00 uur
Gemeentemuseum
di t/m do, za en zo 13.30 – 16.30 uur
Gemeentearchief
ma en di 9.00 – 12.00 uur
Procedures
Ter inzage
De stukken liggen ter inzage in het
gemeentelijke informatiecentrum in het
stadskantoor.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar
worden gemaakt, tenzij bij het ontwerpbesluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen.
De zienswijze kan worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders
van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de bekendmaking van een
besluit (dit is bij verzonden besluiten al de
verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een
bezwaarschrift toezenden aan het College
van burgemeester en wethouders van
Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.
U kunt alleen bezwaar maken tegen de
met een * gemerkte besluiten. Bezwaarschriften voor ** gemerkte besluiten kunt
u zenden aan de burgemeester van Weesp,
Postbus 5099, 1380 GB Weesp.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking
van een besluit. Na het indienen van
een bezwaarschrift kunt u hiervoor een
voorlopige voorziening aanvragen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank te
Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam.
De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.

GemeenteNieuws Weesp
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Nieuwe verordening voor een
mogelijk referendum
De gemeenteraad heeft de Referendumverordening Weesp 2012 vastgesteld. In
de verordening staat wanneer een raadplegend referendum kan worden gehouden
en welke regels hierbij gelden.
De nieuwe verordening treedt acht dagen
na deze publicatie in werking, op welke
datum de voorgaande Referendumverordening Weesp 2006 komt te vervallen. De
nieuwe verordening ligt de komende 12
weken ter inzage in het Infocentrum.

Wet vervoer gevaarlijke stoffen,
artikel 18 lid 1, intrekken route
gevaarlijke stoffen.
Op 10 mei 2012 heeft de gemeenteraad
van Weesp in ontwerp de route gevaarlijke
stoffen ingetrokken.
Stukken ter inzage
Het ontwerp besluit met de onderliggende
motivatie ligt vanaf 31 mei 2012 tot en met
12 juli 2012 ter inzage in het informatiecen-

trum van de gemeente Weesp.
Desgewenst kan in het Stadskantoor een
milieumedewerker van de afdeling Vergunningen & Toezicht een mondelinge
toelichting geven op het ontwerpbesluit.
Het Stadskantoor is elke werkdag van 8:30
tot 12:00 uur geopend.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de
ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen schriftelijk bij ons college inbrengen.
Degene, die haar/zijn zienswijzen inbrengt,
kan schriftelijk verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Op verzoek (0294) 491 289 kunnen mondeling zienswijzen worden ingebracht. In dat
geval wordt een gedachtewisseling gehouden over het ontwerp van de beschikking
met vertegenwoordigers van de gemeente.
Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat
alleen degenen die zienswijzen hebben
ingebracht zoals hierboven beschreven en
belanghebbend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit beroep
kunnen instellen bij de Rechtbank.

