Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 10 januari 2017
Aanwezig:
H.F.M. Evers, burgemeester
R.W.A. van Meel, wethouder
M.T.J. Coumans, wethouder
H.W.M. Geraats, wethouder
J.C.T.. Bakens, secretaris

Week 2

Afwezig:

Nr.

Onderwerp

Besluit

4

BW-17-01174 Vaststelling
Portefeuilleverdeling College
van B&W.

1. ingestemd met vaststelling
portefeuilleverdeling;
ste
2. wethouder Geraats aangewezen als 1 locoburgemeester.

5

BW-16-01158 Verordening
commissie bezwaarschriften.

1. de Verordening commissie bezwaarschriften
2017, ieder voor zover het hun bevoegdheid
betreft, vastgesteld;
2. bijgevoegd raadsvoorstel tot vaststelling van
de Verordening commissie bezwaarschriften
2017 aan te bieden aan de raad;
3. mevrouw S. Berger aangewezen als
secretaris commissie bezwaarschriften;
4. mevrouw S. Berger aangewezen als
heffingsambtenaar en mevrouw P.J.M.
Mommers als plaatsvervangend
heffingsambtenaar.

7

BW-16-01085 Aanvraag
bijdrage in onderzoekskosten
opsporing en ruiming
explosieven.

De raad voor te stellen om een aanvraag om
tegemoetkoming in de kosten van opsporing en
ruiming van explosieven in te dienen bij het
ministerie van BZK conform bijgaand ontwerp
raadsvoorstel.

9

BW-16-01168 Artikel 41
vragen over luchtkwaliteit.

Artikel 41-vragen van de fractie CDA, over
luchtkwaliteit in relatie tot de veehouderij, te
beantwoorden via bijgevoegde brief.

10

BW-17-01176 Strateris 44 en
44C, omschakeling
pluimveehouderij naar
loonwerkbedrijf.

Het ontwerpbestemmingsplan om de Strateris
44 en 44C om te schakelen naar loonwerkbedrijf
in procedure te brengen, onder voorwaarde dat
voorafgaand aan vaststelling een
planschadeovereenkomst worden afgesloten
met de verzoeker.

11

BW-17-01177 nieuwbouw
brandweerkazerne.

1. Ingestemd met bijgevoegd concept
raadsvoorstel en dit aan de raad aan te
bieden in de vergadering van 7 februari
2017.
2. Voorafgaand aan raadsvergadering
omwonenden en (delegatie) dorpsraad te
informeren.

12

BW-16-01167 Subsidieverzoek
Stichting Streekomroep Weert

1. subsidieverzoek Stichting Streekomroep
Weert over 2016 afgewezen;

[Geef tekst op]

voor de jaren 2016 en 2017.

2. de raad een voorstel te doen tot
subsidieverlening over 2017, volgens bijgevoegd
concept-raadsvoorstel.

13

BW-17-01178
Calamiteitenfonds voor
geprivatiseerde velden en
banen van
buitensportverenigingen.

Raad een voorstel te doen conform bijgaand
concept.

14

BW-17-01172 Afrekening
subsidie 2015 AMW.

1. de subsidie 2015 vastgesteld op € 148.992,-excl. de subsidie voor het CJG;
2. een bedrag van € 5.000,-- uit het overschot
2015 in te vorderen;
3. het restant overschot over 2015 door AMW
toe te laten voegen aan het saldo
compensatiemiddelen resp. de
vereveningsreserve voor onze gemeente;
4. het bedrag onder 2 genoemd, in te zetten
voor een publiekscampagne buurtbemiddeling;
5. het jaarverslag 2015 voor kennisgeving
aangenomen en ter kennis van de
gemeenteraad te brengen.

15

BW-17-01171 Evaluatie en
tariefbijstelling pgb jeugd.

1. de notitie Evaluatie pgb 2016 vastgesteld
2. de pgb tarieven jeugdhulp te indexeren en het
tarief voor hulp door familieleden te verhogen
3. de nieuwe pgb tariefstructuur voor jeugd in te
laten gaan vanaf 1 april 2017.

Vastgesteld in de B&W vergadering van 17 januari 2017.
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. J.C.T. Bakens

H.F.M. Evers

