
 

 1

VOORLOPIGE AGENDA RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 20-01-2015 
 
DE BEHANDELTIJDEN ZIJN RICHTINGGEVEND, DEZE KUNNEN IN DE PRAKTIJK 
AFWIJKEN! 

 
ALGEMENE AGENDAPUNTEN 

 
1. Opening. 
 
2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 
 
3. Vaststellen agenda. 
 
4. Vaststellen advieslijst openbare vergadering commissie Ruimte d.d. 16 december 2014. 
 
5. Ter kennisname: 
5.1    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 22 december 2014. 
5.2  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties. 
 
PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS 

 
6. Instemmen met kredietvoorstel voor het aanbrengen van een systeem voor het 

automatisch innen van het liggeld voor de passantenhaven, ten bedrage van € 17.700,-. 
Het tarief van het liggeld vaststellen op € 10,- per 24 uur. 

 
PORTEFEUILLEHOUDER GABRIËLS 
 
Geen voorstellen.  
 
PORTEFEUILLEHOUDER VAN EERSEL 

 
7.  Kenbaar maken van eventuele zienswijzen en/of bedenkingen ten aanzien van de 

Strategische afspraken 2015-2018 met Wonen Limburg. 
 
8. 1. Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de 

exploitatie-overeenkomst met C'wartier BV voor het voormalige stadhuis aan de 
Beekstraat. 
2. Geheimhouding opleggen met betrekking tot bijgevoegde exploitatie-opzet van 
C'wartier op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 
3. Besluiten om een verbouwings- en exploitatiekrediet van € 500.000,- beschikbaar te 
stellen aan C'wartier. 
4. Besluiten om een budget van € 174.600,- beschikbaar te stellen (het in de begroting 
opgenomen bedrag van € 174.600,- voor het voormalig stadhuis), ten behoeve van 
schoonmaak, huur en servicekosten archief, OZB-eigenaar, verzekeringen, groot 
onderhoud en BTW voor het voormalig stadhuis. 
5. Besluiten om in 2015 een budget van € 18.000,- beschikbaar te stellen (uit het in de 
begroting opgenomen bedrag van € 20.732,- voor de aankoop van museale collectie) 
alsmede besluiten tot een taakstelling erfgoedcluster van € 6.100,- , ten behoeve van 
schoonmaak, huur en servicekosten archief, OZB-eigenaar, verzekeringen, groot 
onderhoud en BTW voor het voormalig stadhuis en in 2016 een structurele oplossing 
regelen via de begroting. 
6. Besluiten een krediet van € 300.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van het doen 
van aanpassingen aan het voormalig stadhuis voor Punt Welzijn, de jaarlast van € 
36.000,- ten laste brengen van de in de begroting opgenomen prioriteit van € 158.000,- 
(structurele huisvestingslasten van Punt Welzijn) en het restant van de prioriteit in 2015 in 
te zetten ten gunste van de taakstelling GUN-regeling. 
7. Geheimhouding opleggen met betrekking tot bijgevoegde second opinion op grond van 
artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 

 
9. Vaststellen van het bestemmingsplan Heugterbroekdijk 41. 
 
10. Sluiting vergadering. 


