Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 9 mei 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 19

Afwezig:

Nr.

Onderwerp

Besluit

5

BW-17-01323 Vervolgfase
Hoebenakker.

1. ingestemd met de grondverwerving;
2. de raad voor te stellen het
grondexploitatiecomplex en
grondexploitatiebegroting Salmespad-Strateris
vast te stellen.

6

BW-17-01336 Beheersing
planvoorraad woningbouw.

1. ingestemd met de Notitie lokale uitvoering
Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving;
2. de raad voor te stellen om kennis te nemen
van de notitie met bijlagen.

7

BW-17-01377
Raadsinformatievoorziening
statushouders.

1. Kennisgenomen van de aanvulling op de
informatievoorziening van het B&W besluit d.d. 4
april jl.;
2. de aangevulde informatievoorziening door te
leiden naar de raad.

8

BW-17-01294 Aanbesteding
opdracht archeologie
Hoebenakker vervolgfase
'Salmespad - Strateris'.

In afwijking van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid enkel VUhbs uit te nodigen
om offerte uit te brengen voor het archeologisch
onderzoek in Hoebenakker.

9

BW-17-01374 Besluit bezwaar
omgevingsvergunning
Montgomerystraat 46.

1.het bestreden besluit in stand te laten onder
nadere motivatie;
2.af te zien van een vergoeding van
proceskosten.

11

BW-17-01368 Schoor 8,
aanvraag
omgevingsvergunning.

Aanhouden.

12

BW-17-01373 Overzicht
handhavingszaken per 1 mei
2017.

1. kennisgenomen van de actuele stand van
zaken op 1 mei 2017;
2. geanonimiseerd overzicht via de
informatievoorziening ter kennis te brengen van
de raad.

13

BW-17-01367 Themaraad
samenwerking BV.

Ingestemd met concept uitnodiging.

14

BW-17-01360 Regionale
afspraken 2017 Beschermd
wonen, maatschappelijke
opvang en vrouwenopvang.

1.

besloten tot het verlenen van mandaat aan het
afdelingshoofd Samen Leven en Werken van
de gemeente Venlo, met de bevoegdheid tot
het verlenen van ondermandaat, voor het
nemen van besluiten inzake maatschappelijke

[Geef tekst op]

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

opvang en beschermd wonen conform
bijvoegd mandaatbesluit (bijlage 1);
besloten tot het verlenen van mandaat aan het
college van de gemeente Venlo, voor het
voeren van rechtsgedingen conform
bijgevoegd mandaatbesluit (bijlage 1);
besloten tot het verlenen van machtiging aan
het college van de gemeente Venlo voor het
vertegenwoordigen van het college en namens
hen het woord te voeren bij rechtszittingen
conform bijgevoegd mandaatbesluit (bijlage 1);
het Besluit beschermd wonen en opvang 2017
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2017 vastgesteld (bijlage 3);
de Beleidsregel landelijke toegankelijkheid
maatschappelijke opvang 2017 met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017
vastgesteld (bijlage 4);
de Beleidsregel landelijke toegankelijkheid
beschermd wonen 2017 met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2017 vastgeseteld
(bijlage 5);
het Besluit Beschermd Wonen,
Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang
2016 in te trekken met ingang van 1 januari
2017;
de Beleidsregel Landelijke toegankelijkheid
maatschappelijke opvang 2016 in te trekken
met ingang van 1 januari 2017;
bijgevoegde bewerkersovereenkomst overeen
te komen met de gemeente Venlo (bijlage 5).

15

BW-17-01365 Evaluatie nota
risicomanagement.

Ingestemd met aanpak evaluatie nota
risicomanagement.

16

BW-17-01363 Concept
begrotingen de Risse 2018.

1. kennisgenomen van de conceptbegrotingen
2018 van Werkvoorzieningschap de Risse en
van de Risse Holding B.V.;
2. De raad voor te stellen een zienswijze in te
dienen over de conceptbegrotingen met als
uitgangspunt de wens om duidelijkheid te
verkrijgen over de (financiële) toekomstvisie van
de Risse.

Vastgesteld in de B&W vergadering van 16 mei 2017.
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. J.C.T. Bakens

H.F.M. Evers

