Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

3 juni 2014
Onderwerp

openbaar
Notulen van de B&W-vergadering d.d. 27 mei 2014.

Advies

2
R

3
R

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-007247

Onderwerp

Bezwaren infiltratievoorziening plantsoen Sint Maartenslaan - Van
Bommelstraat

Advies

Akkoord gaan met de reactiebrieven aan de bewoners van de Van
Bommelstraat 6

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007271

Onderwerp

Verkoop onroerende zaak aan de Kerkveldweg 15

Advies

1. Instemmen met de verkoop van de onroerende zaak aan de
Kerkveldweg 15;
2. Geheimhouding opleggen ten aanzien van het taxatierapport van
Saelmans Makelaardij (zonder eindtermijn) ingevolge artikel 10 lid 2
sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob);
3. Machtigen van het hoofd Projectontwikkeling voor het ondertekenen
van de verkoopovereenkomst zijdens de gemeente.

4
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007288

Onderwerp

Toepassen afwijkende parasolvoeten terras Antje Van De Statie

Advies

Instemmen met advies ten behoeve van:
1) Het toepassen van afwijkende parasolvoethouders in het openbaar
gebied ter plaatse van het terras van Antje Van De Statie.
2) Instemmen met de risico's die de afwijkende parasolvoethouders
met zich meebrengen voor de stevigheid en garantie van de verharding
op het Stationsplein

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

5
R

3 juni 2014

openbaar

Registratienr.

BW-007296

Onderwerp

Krediet verkeersknelpunten 2014 ad € 140.000,--

Advies

a) Raad voorstellen in te stemmen met krediet verkeersknelpunten
2014 ad € 140.000,--;
b) Raad kennis laten nemen van projecten verkeersknelpunten 2015 ad
richtinggevend € 140.000,--.

6
I

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot aanpassingen.

Registratienr.

BW-007297

Onderwerp

Vaststellen concept-Wmo Beleidsplan 2015-2016

Advies

Besluiten om:
1. het concept-Wmo Beleidsplan 2015-2016 vast te stellen;
2. inspraak te verlenen voor het concept-beleidsplan Wmo 2015-2016,
conform het in dit collegevoorstel opgenomen voorstel;
3. de raad te informeren door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief en een informatiebijeenkomst op 11 juni 2014.

7
CS

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder tot tekstuele aanpassing.

Registratienr.

BW-007308

Onderwerp

Internationale kunstuitwisseling en kunstexpositie Art Spectrum 600

Advies

1. Akkoord gaan met de voorfinanciering van € 21.352,70 aan
de stichting Art Spectrum.
2. Dit onder voorwaarde dat het volledige bedrag aan de
gemeente wordt terug betaald.

8
R

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-007224

Onderwerp

Ontwerp bestemmingsplan Diesterbaan ongenummerd.

Advies

1. Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan Diesterbaan
ongenummerd en het ontwerp raadsbesluit.

2

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

3 juni 2014

openbaar
2. Instemmen met de planschadeovereenkomst.
3. Instemmen met het opstarten van de bestemmingsprocedure door
het ter inzage leggen van het ontwerpplan.
4. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

9
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007282

Onderwerp

Weert, visie op de ontwikkeling van de structuur van
boodschappencentra

Advies

1) Rapport gebruiken als kader waaraan initiatieven op het gebied
van de dagelijkse artikelenwinkels en supermarkten worden
beoordeeld.
2) Advies bespreken met commissie RO.

10
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007291

Onderwerp

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord

Advies

1. Wethouder van Eersel aan te wijzen als lid van het bestuurlijk
overleg van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord tot
de dag waarop de zittingsperiode van het college afloopt.
2. Bij ontstentenis of verhindering van wethouder van Eersel hem te
vervangen in het bestuurlijk overleg door wethouder Litjens.
3. Instemmen met de bestuursovereenkomst 3.0 RUD Limburg-Noord
en vanuit uw bevoegdheid ondertekenen.
4. Aan wethouder van Eersel mandaat verlenen voor ondertekening
van de bestuursovereenkomst 3.0 RUD Limburg-Noord d.m.v.
bijgevoegde machtiging.

11

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007305

Onderwerp

Melding en openbaarmaking nevenfuncties en (financiële) belangen in
ondernemingen en organisaties van de wethouders

3

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
CS

3 juni 2014
Advies

openbaar
1. Vaststellen melding nevenfuncties en (financiële) belangen in
ondernemingen en organisaties van de wethouders conform bijgaande
overzichten.
2. Nevenfuncties op de gebruikelijke wijze algemeen openbaar maken.
3. Raad informeren via plaatsing van dit besluit op de TILS-lijst.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007310.

12

Onderwerp

Kennis nemen van accountantsverslag jaarstukken 2013 door Deloitte
Accountants.

BV

Advies

1) Kennis nemen van het door Deloitte Accountants uitgebrachte
accountantsverslag over de jaarstukken 2013;
2) akkoord gaan met de reactie op dit verslag.

Besluit

Akkoord met advies ; mandaat tekstuele aanpassing B&W-advies.

Registratienr.

BW-007284.

13

Onderwerp

Reactie op brief over grondruil in gebied de Lichtenberg.

R

Advies

Instemmen met de antwoordbrief aan Provisus.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 10 juni 2014
de secretaris,
de burgemeester,

4

