Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 21 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 12

Afwezig:

Nr.

Onderwerp

Besluit

4

BW-17-01271 Subsidie groot
onderhoud
gemeenschapshuizen.

1. subsidie groot onderhoud Pestoeërskoel en
Reigershorst vastgesteld (2016) en te
beschikken (2017);
2. subsidiebedrag (2018 en 2019) omlaag bij te
stellen;
3. financiële consequenties voor 2018 en 2019
te verwerken in kadernota 2018;
4. de raad via Raadsinformatievoorziening op
de hoogte te stellen van deze
subsidiebijstelling.

6

BW-17-01264 Vaststelling
bestemmingsplan Kerkstraat
90.

De raad voor te stellen het bestemmingsplan
vast te stellen volgens het bijgevoegde concept
raadsvoorstel en -besluit.

7

BW-17-01280 nieuwe bier en
frisdrank leverancier.

Ontheffing meervoudig onderhandse
aanbesteding voor inkoop horecavoorziening
sporthal.

8

BW-17-01254
Archeologiebeleid.

De gemeenteraad voor te stellen de 'Nota
update beleidskaart archeologie gemeenten
Nederweert-Weert 2017' met bijbehorende
bijlagen vast te stellen.

9

BW-17-01288 Klaarstraat
Ruimte voor Ruimte woning.

1. het ontwerpbestemmingsplan om een Ruimte
voor Ruimtewoning aan de Klaarstraat te Ospel
te realiseren ter vaststelling aan de
gemeenteraad voor te leggen;
2. de Hogere Waardeprocedure voor deze
woning vast te stellen zodat de woning een
hogere geluidsbelasting mag ondervinden.

10

BW-17-01285 Aanpassing
planning herinrichting
kanaalzone zijde Budschop.

De raad te vragen in te stemmen met het
voorstel om in afwijking van de planning in de
begroting voor de aanleg van de kanaalzone
aan de zijde Budschop:
1. Deellocaties 2 en 3 uit te werken in 2017
(aanleg 2018)
2. Deellocatie 1 (Passantenhaven) uit te
werken in 2019
3. Passantenhaven wel meenemen in integraal
schetsontwerp
4. Gevolgen begroting meenemen in Berap.

[Geef tekst op]

11

BW-17-01279 Presentatie
themaraad financiën 03-042017.

Ingestemd met de conceptpresentatie en
conceptuitnodiging.

12

BW-17-01287 Verwerving
Jeugdhulp en Wmo,
samenwerking en verevening.

Besloten om ten behoeve van de verwerving
Jeugdhulp en Wmo begeleiding 2018 en daarna:
1. te starten met de nieuwe inkoopprocedures
voor contractjaar 2018 en verder, voor de
diensten:
a. Wmo nieuwe taken;
b. gespecialiseerde jeugdhulp;
c. gedwongen kader jeugd;
d. crisishulp jeugd.
Conform de in dit voorstel genoemde
uitgangspunten (bijlage 1);
2. de Basisovereenkomsten vast te stellen voor
de volgende segmenten:
a. Wmo nieuwe taken (bijlage 2);
b. gespecialiseerde jeugdhulp (bijlage 3);
c. gedwongen kader jeugd (bijlage 4);
d. crisishulp jeugd (bijlage 5);
3. de bewijsvoering vast te stellen voor
uitsluitingsgronden en geschiktheidscriteria
(bijlage 6);
4. te starten met de inkoopprocedure voor Fase
I van de aanbesteding door middel van het
publiceren van de basisovereenkomsten zoals
vastgesteld onder punt 2;
5. de burgemeester te verzoeken volmacht te
verlenen conform bijgevoegd conceptbesluit
“mandaat en volmacht inkoop sociaal domein”,
voor Fase I en Fase II van de inkoopprocedure
(bijlage 7);
6. mandaat te verstrekken aan de gemeente
Weert om als opdrachtgever te fungeren naar
Inkoopcentrum Zuid en namens de gemeenten
in Midden-Limburg West een overeenkomst voor
de duur van één jaar met Inkoopcentrum Zuid
aan te gaan.
Besloten om ten behoeve van de samenwerking
in Midden-Limburg West;
7. A. in te stemmen met het voorstel om de
inrichting van de samenwerking binnen de sub
regio Midden-Limburg West op het vlak van de
Jeugdhulp en de Wmo taken te intensiveren en
met de daarbij horende meerkosten zoals
gespecificeerd in bijlage 8;
B. in te stemmen met de dekking van de extra
benodigde middelen uit de begrotingspost Wmo
innovatiebudget 2017;
8. in te stemmen met bijgevoegde notitie over
verevening tussen de drie gemeenten op het
vlak van de jeugdhulp (na lokale verevening
tussen Jeugdhulp en Wmo begeleiding) met
ingang van 2017 voor de duur van drie jaar
(bijlage 9);
9. Het raadsvoorstel over verevening door te
geleiden naar de gemeenteraad (bijlage 10).

[Geef tekst op]

13

BW-17-01289 Themaraad
Kernenaanpak Nederweert.

Ingestemd met de concept uitnodiging voor de
themaraad van 4 april 2017.

Vastgesteld in de B&W vergadering van 28 maart 2017.
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. J.C.T. Bakens

H.F.M. Evers

