Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 31 januari 2017
Aanwezig:
H.W.M. Geraats, loco-burgemeester
R.W.A. van Meel, wethouder
M.T.J. Coumans, wethouder
J.C.T. Bakens, secretaris

Week 5

Afwezig:
H.F.M. Evers, burgemeester

Nr.

Onderwerp

Besluit

4

BW-17-01205 Vaststellen
Treasurystatuut 2017.

Akkoord gegaan met concept raadsvoorstel
m.b.t. Treasurystatuut 2017.

5

BW-17-01216 Aanvraag
realiseren permanente
bushalte Hoofstraat.

Een bushalte in te stellen aan de Hoofstraat in
Nederweert (nabij de woning huisnummer 25)
waarbij een stopverbod geldt t.h.v. de
blokmarkering.

10

BW-17-01220 Themaraad
gevolgen van
klimaatverandering op het
watersysteem en
leefomgeving.

Ingestemd met de agenda themaraad.

11

BW-17-01214 Stresstest
Klimaatbestendigheid Weert –
Nederweert.

1. kwetsbaarheden uit de stresstest uit te
werken in samenwerking met stakeholders;
2. Projecten Klimaatbestendigheid op te nemen
in de kadernota 2018 - 2022.

12

BW-17-01197 Zienswijzen
project Code Oranje.

1. Waterschap voor te stellen om maatregelen
voor bebouwd gebied en het watersysteem
integraal en regionaal op te pakken;
2. Waterschap te berichten in overeenstemming
met bijgevoegde brief.

13

BW-17-01212 6 woningen aan
Nooitgedacht.

Bestemmingsplanprocedure te starten.

14

BW-17-01215 Verzoek aan
raad om budget voor de
voorbereiding restauratie
kerktoren St. Lambertus ter
beschikking te stellen.

Ingestemd om bijgevoegd raadsvoorstel RI-1700236 door te geleiden naar raad voor
behandeling in raadsvergadering van 07 februari
2017.

15

BW-17-01217 Vergoeding
proceskosten.

In de volgende gevallen, op voorwaarde dat de
lopende bezwaren en het beroep worden
ingetrokken, proceskosten te vergoeden
conform het besluit proceskosten bestuursrecht:
1. € 990 aan G. van de Wouw i.v.m. het
gemaakte bezwaar tegen het Wob besluit;
2. € 990 aan AIM i.v.m. het gemaakte bezwaar
tegen het Wob besluit;
3. € 663 aan Press Sure B.V. i.v.m. het
ingestelde beroep tegen de beslissing op
bezwaar op het verzoek op grond van de WHO.

[Geef tekst op]

16

BW-17-01201 Beleidsregel
'Subsidie in OZB-aanslag'.

Bijgevoegde Beleidsregel 'Subsidie in OZBaanslag' vastgesteld.

17

BW-17-01210
Conceptraadsvoorstel
investeringssubsidie Jong
Nederland Budschop.

Ingestemd met bijgaand concept-raadsvoorstel.

18

BW-17-01221 Huurcontract
gemeentewerf Prio Verve
Groen VOF.

Aanhouden.

Vastgesteld in de B&W vergadering van 7 februari 2017.
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. J.C.T. Bakens

H.F.M. Evers

