Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 20 juni 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
Nr.

Onderwerp

4

BW-17-01422 Berap 1-2017.

Week 25

Afwezig:

Besluit

1.
2.
3.
4.

5.
6.

aanpassing van de begroting 2017
conform financiële mutaties Berap 12017;
verwerking van de effecten van de
meicirculaire 2017;
onttrekking van € 288.117 t.b.v. ICT uit
Algemene Reserve;
onttrekking van € 56.250 t.b.v.
vervanging ziekte (team
informatievoorziening) uit Algemene
Reserve;
presentatie voor de themaraad 20 juni
2017 vastgesteld;
ingestemd met conceptraadsvoorstel.

5

BW-17-01411 Verlenging optie
Merenveld kavel K92.

Ingestemd met het verzoek tot verlenging van
de huidige optie kavel K92 in plan Merenveld
voor een periode van 6 maanden.

6

BW-17-01430 Addendum bij
prestatieafspraken met Wonen
Limburg 2017.

Ingestemd met het addendum lokale
prestatieafspraken 2017 met Wonen Limburg.

7

BW-17-01433 Beantwoording
vragen uit raad over
beheersing planvoorraad
woningbouw.

Ingestemd met de concept antwoorden en deze
via de informatievoorziening aan de raad
kenbaar te maken.

8

BW-17-01425
Kleinschaligheidstoeslag 2016
Hoera Kindercentra.

Hardheidsclausule toe te passen en de
kleinschaligheidstoeslag 2016 op € 15.000,- vast
te stellen.
Wethouder van Meel neemt niet deel aan
beraadslaging en besluitvorming.

10

BW-17-01435 Effecten
meicirculaire gemeentefonds
2017.

Effecten te verwerken in de berap 1-2017 en
kadernota 2018-2021
Brief met effecten voor de kadernota 2018-2021
te versturen naar de gemeenteraad.

11

BW-17-01426 Convenant Rick.

Ingestemd met het nieuwe (concept)convenant
gemeenten en Rick en het ter informatie voor te
leggen aan de Raad.

[Geef tekst op]

12

BW-17-01418 Ode aan de
Peel.

Stichting Brink een incidentele subsidie toe te
kennen ad € 1.500.-, voor het evenement Ode
aan de Peel in Nederweert.

13

BW-17-01407 Aanwijzing
toezichthouders.

1. de heren H. Roost, S. Rutten en R. Aarts te
benoemen als onbezoldigd ambtenaren en aan
te wijzen als toezichthouders conform de bijlage;
2. uw benoemings- en aanwijzingsbesluiten van
20 december 2016 voor de heren J. Hardy en R.
Konings in te trekken.

14

BW-17-01432
Informatievoorziening
raadsvergadering 11 juli 2017.

Bijgevoegde informatievoorziening voor te
leggen aan de raad tijdens de raadsvergadering
van 11 juli 2017.

15

BW-17-01428 Technische
vragen kadernota 2018-2021.

1. ingestemd met de beantwoording van de
technische vragen;
2. beantwoording beschikbaar te stellen voor
alle raadsleden.

17

BW-17-01404 Nieuwe
wedstrijdvormen
pupillenvoetbal.

Geen bijdrage te verlenen in de aankoopkosten
van doeltjes t.b.v. het pupillenvoetbal.

18

BW-17-01408 Inhuur tijdelijke
krachten 2e helft 2017 team
Informatievoorziening.

1. ondersteuning applicatiebeheer GWS4ALL
en Key2Financiën door Xcent en Centric;
2. de bijgevoegde begrotingswijziging en deze
in BERAP-2 (2017) opnemen.

Vastgesteld in de B&W vergadering van 27 juni 2017.
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. J.C.T. Bakens

H.F.M. Evers

