Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 4 april 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 14

Afwezig:

Nr.

Onderwerp

Besluit

6

BW-17-01297 Evaluatie
verkiezingen 2017.

Aanhouden.

7

BW-17-01277
Informatievoorziening
taakstelling statushouders
2016/2017.

Kennisgenomen van de informatievoorziening
en deze door te leiden naar de raad.

8

BW-17-01314 Centrumplan.

De besluiten van 22-04-2014, 15-03-2016 en
12-07-2016 herbevestigen en daarmee
vasthouden aan het vigerende beleid met
betrekking tot de ontwikkeling van het centrum.

9

BW-17-01308 Vaststelling
bestemmingsplan
'Kerneelhoven-Oost
(Nooitgedacht 2016)' .

1. ingestemd met het concept
vaststellingsbesluit en concept raadsvoorstel.
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan
vast te stellen in de vergadering van 6 juni 2017,
conform concept raadsvoorstel en concept
vaststellingbesluit.

10

BW-17-01310 Concept
ontwerp-geurvisie en concept
ontwerp-geurverordening.

1. Kennisgenomen van de concept ontwerpgeurvisie en concept ontwerp-geurverordening.
2. Een informatieavond te organiseren voor
burgers, ondernemers en andere
belanghebbenden.
3. De concept ontwerp-geurvisie en concept
ontwerp-geurverordening voor te leggen aan de
gemeenteraad via de informatievoorziening.

11

BW-17-01306
Samenwerkingsovereenkomst
windenergie.

Wethouder Coumans gemandateerd om de
samenwerkingsovereenkomst windenergie te
ondertekenen.

12

BW-17-01284 Verzoek
gemeentelijke bijdrage
restauratie orgel St.
Lambertuskerk.

Aanhouden.

13

BW-17-01313 Gedoogverzoek
start aanleg bushaltes N275.

Te gedogen reeds met de aanleg van de
bushaltes te beginnen omdat er geen gasleiding
aanwezig is.

14

BW-17-01286
vergunningssituatie
Broenenhoup.

1. Besluit tot intrekking van de vergunningen in
te trekken.
2. Bereidheid uit te spreken de huidige situatie

[Geef tekst op]

te legaliseren door het verlenen van een
vergunning met een geldigheidsduur van
maximaal 5 jaar voor de woonunit en het
verlengen van de geldigheidsduur van de
vergunning voor de tijdelijke opslagunit met
maximaal 4 jaar.
3. Betrokkene de gelegenheid geven vóór 1 juli
2017 ontvankelijke vergunningaanvragen in te
dienen.
15

BW-17-01309 Zienswijze op:
1. concept-1ste-wijziging
begroting 2017 GR Omnibuzz;
2. concept-begroting 2018 &
meerjarenperspectief 20192021 GR Omnibuzz

Akkoord gegaan met:
1a. concept-1ste-wijziging begroting 2017 GR
Omnibuzz;
1b. concept-begroting 2018 &
meerjarenperspectief 2019-2021 GR Omnibuzz;
2. de raad een voorstel te doen tot het indienen
van bijgevoegde concept-zienswijze.

16

BW-17-01307 Ontwerpbegroting 2018 en ontwerpmeerjarenbegroting 2018-2022
BsGW.

1. Ingestemd met de ontwerp-begroting 2018 en
de ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2022
BsGW.
2. De raad te verzoeken om in te stemmen met
de ontwerpbegroting 2018 en geen zienswijze in
te dienen.
3. Ingestemd met conceptbrief aan BsGW.

17

BW-17-01315
Hotelontwikkeling
Nederweert/Weert.

1. De gemeenteraad van Weert te verzoeken de
hotelontwikkeling aan de A2 in Weert niet door
te zetten.
2. Dit verzoek neer te leggen bij de
gemeenteraad van de gemeente Weert via
bijgevoegde brief (bijlage 1).

Vastgesteld in de B&W vergadering van 11 april 2017.
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. J.C.T. Bakens

H.F.M. Evers

