Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 14 maart 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 11

Afwezig:

Nr.

Onderwerp

Besluit

6

BW-17-01255
Beheersverordening
Nederweert, Budschop, Eind,
Ospeldijk en Pannenweg-oost.

1. de gemeenteraad voor te stellen om de
'Beheersverordening Nederweert, Budschop,
Eind, Ospeldijk en Pannenweg-oost' vast te
stellen conform concept raadsvoorstel en
raadsbesluit;
2. de besluitvorming omtrent de inspraaknota in
handen van de gemeenteraad te stellen.

9

BW-17-01266 Brief
Nederweerter Energie
Coöperatie (Newecoop).

1. ingestemd met raadsvoorstel om eenmalig
€5.000 te geven aan Newecoop.
2. Raadsvoorstel door te sturen naar raad voor
behandeling 18 april 2017;
3. Newecoop te informeren over stappenplan
duurzaamheid;
4. Newecoop te informeren dat zij zelf de
fracties kunnen benaderen.

10

BW-17-01228 Verzoek
gemeentelijke bijdrage voor
restauraties orgel St.
Lambertuskerk en kerkgebouw
Ospel.

1. het verzoek om financiële bijdrage voor kerk
Ospel aan raad voor te leggen voor behandeling
18 april 2017;
2. ingestemd met het raadsvoorstel om €
47.508,00 ter beschikking te stellen voor kerk
Ospel;
3. voorstel bijdrage voor het orgel uiterlijk 11 juli
2017 aan raad voor te leggen;
4. aan raad mede te delen dat zij 3 voorstellen
krijgen voor financiële bijdragen aan de kerken;
5. Parochiefederatie BENO na besluit te
informeren wanneer zij uitsluitsel krijgen.

11

BW-17-01276 Geluidswand bij
Houtsberg 16.

1. het bezwaar wel ontvankelijk maar niet
gegrond geacht, conform het advies van de
Commissie voor bezwaarschriften;
2. de bijgevoegde tekening bij de
omgevingsvergunning te voegen.

12

BW-17-01268 Projectvoorstel
aanleg Kanaalzone zijde
Budschop.

Voorstel ombouwen naar een Raadsvoorstel.

13

BW-17-01261 Eigenaarschap
nieuwbouw
brandweerkazerne.

1. ingestemd met optie 1 (erfpacht) voor het
eigenaarschap van het onroerend goed
brandweerkazerne;
2. ingestemd met bijgevoegd concept

[Geef tekst op]

raadsvoorstel en dit aan de raad aan te
bieden in de vergadering van 18 april
2017.
14

BW-17-01267 Dashboard
Integrale Veiligheid 2016.

1. kennisgenomen van het Dashboard Integraal
veiligheidsbeleid 2016;
2. het dashboard via het agendapunt
jaarverslagen ter kennisname aan te bieden
aan de raad in de vergadering van 18 april
2017.

15

BW-17-01270 Lijst tellers voor
de Tweede kamer
Verkiezingen op 15 maart.

De lijst tellers voor de Tweede kamer
Verkiezingen op 15 maart vastgesteld.

Wethouder R. van Meel aanwijzen als
commanditaire vennoot binnen de raad van
vennoten voor de Pannenweg C.V. ter
vervanging van de heer H. Mackus.

Vastgesteld in de B&W vergadering van 21 maart 2017.
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. J.C.T. Bakens

H.F.M. Evers

