Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 28 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 13

Afwezig:

Nr.

Onderwerp

Besluit

4

BW-17-01296
Verkeersstructuur Kern
Nederweert.

1. zienswijzeverslag vastgesteld;
2. rijrichting Brugstraat om te keren, waarbij
het inrijden links- en rechtsaf vanaf de N266
mogelijk moet zijn als ook het verkeer vanaf
Brug 15, uitgezonderd fietsers en
bromfietsers; deelbesluit B&W 1296(A);
3. 2 x rijrichting Burg. Hobusstr. (wegvak Burg.
Hobusstr. – Kerkstraat) om te keren, waarbij
het inrijden is toegestaan vanuit de Burg.
Hobusstraat richting Kerkstraat,
uitgezonderd fietsers en bromfietsers.
Tevens twee richtingen verkeer in te stellen
voor de Kerkstraat (wegvak Kapelaniestr. P.Holtenstr.) ; deelbesluit B&W 1296(B);
4. blauwe zone Kerkstraat uit te breiden met 5
parkeerplaatsen, de tijden van de blauwe
zones binnen de kern te uniformeren en
blauwe zone Burg. v. Udenstr. op te heffen ;
deelbesluit B&W 1296(C);
Reclamanten te informeren conform
bijgevoegde brieven.

5

BW-17-01290 Wijziging CAR
in verband met wijziging
leeftijdsafhankelijke factoren
FLO.

De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
voor de sector gemeenten te wijzigen
overeenkomstig het advies van het LOGA van
10 maart 2017, kenmerk ECWGO/U201700191.

7

BW-17-01293 Verzoek
verplaatsing contigent binnen
Houwakker/Vlut.

De initiatiefnemer, conform bijgevoegde brief, te
berichten dat in beginsel en onder voorwaarden
medewerking in het vooruitzicht gesteld wordt
om 1 contingent te verplaatsen van kavel 70
naar kavel 9.

9

BW-17-01301 Special
Sportmix kwalificeren als
algemene voorziening WMO.

Aan de Stichting Bengele Beweegt een bijdrage
van maximaal € 5.000,- verlenen voor Special
Sportmix. Dit onder de voorwaarde dat er na
één jaar een evaluatie van de bereikte
resultaten plaatsvindt. Daarbij wordt ook
betrokken de mogelijk verkregen bijdragen van
fondsen (die in mindering worden gebracht op
de € 5.000,-). College bekijkt daarna, met een
positieve grondhouding, het vervolg van het
project”.

[Geef tekst op]

11

BW-17-01299 Inkoop
jeugdhulp 2017.

1. de “Richtinggevende notitie inkoop Jeugdhulp
2017” vastgesteld;
2. de budgetplafonds van de
jeugdhulpaanbieders op te hogen naar het
niveau van de realisatie 2016 en de
budgetplafonds aan te passen naar
schaalgrootte van Midden-Limburg West;
3. JJM Verheesen in zijn functie van
contractmanager Sociaal Domein gemachtigd
om bijgevoegd brief, namens de gemeenten in
Midden-Limburg West te ondertekenen;
4. de raad te informeren conform bijgevoegde
informatievoorziening.

12

BW-17-01298 Mandaatbesluit
contractmanagers sociaal
domein.

Conform bijgevoegd concept besluit mandaat,
machtiging en volmacht te verlenen aan de
contractmanagers van het sociaal domein voor
de 7 gemeenten in Midden Limburg.

13

BW-17-01281 Last onder
dwangsom Granuband.

Een last onder dwangsom op te leggen voor vier
geconstateerde overtredingen conform
bijgevoegde brief.

Vastgesteld in de B&W vergadering van 4 april 2017.
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. J.C.T. Bakens

H.F.M. Evers

