Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 11 juli 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 28

Afwezig:

Nr.

Onderwerp

Besluit

4

BW-17-01436
Vervangingsbesluit op basis
van het Handboek Vervanging.

Een vervangingsbesluit te nemen op basis van
het Handboek Vervanging.

7

BW-17-01460
Gemeenschappelijke regeling
(Gr) Regionale
uitvoeringsdienst LimburgNoord (RUD-LN).

1. bijgevoegde documenten vastgesteld als
bijlagen bij uw voorgenomen besluitvorming
voor vorming van een Gr;
2. de raad, via bijgevoegd raadsvoorstel,
toestemming te vragen om een Gr aan te gaan.

10

BW-17-01464 OntwerpVerordening maatschappelijke
ondersteuning Nederweert
2018.

1. akkoord gegaan met bijgevoegde Conceptverordening maatschappelijke ondersteuning
Nederweert 2018;
2. ingestemd met de voorgestelde
behandelprocedure.

11

BW-17-01471 Vervolgtraject
samenwerking waterketen

1. kennisgenomen van de bijgevoegde
inventariserende rapportage over de thema’s
waarop (bovenregionale) samenwerking door de
partners in de Limburgse waterketen kansrijk
wordt geacht;
2. kennisgenomen van de bijgevoegde eigen
menukaart die is opgenomen in de
inventariserende rapportage;
3. op basis van de inventariserende rapportage
besloten deel te nemen aan het vervolgtraject
(fase 2), met inachtneming van de beschikbare
ambtelijke capaciteit. Deze fase richt zich op het
verder onderzoeken van de thema’s waarop
samenwerking structureel vorm gaat krijgen en
de daarbij passende samenwerkingsvorm;
4. voor de deelname aan fase 2 een bedrag van
€ 0,08 per inwoner beschikbaar te stellen (€
1.350,-);
5. de gemeenteraad van het vorenstaande in
kennis te stellen via de bijgevoegde
Raadsinformatiebrief.

12

BW-17-01467 Convenant
woonplaatsbeginsel Jeugdwet.

1. bijgevoegd Convenant uitvoering
woonplaatsbeginsel Jeugdwet aan te gaan;
2. wethouder Sterk van de gemeente Weert te
machtigen tot ondertekening van het convenant
mede namens de gemeente Nederweert.

[Geef tekst op]

13

BW-17-01457 Aanwijzen
toezichthouders en aansluiting
Informatieknooppunt
zorgfraude.

1. ingestemd met aansluiting bij het
Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ);
2. ingestemd met bijgevoegde
bewerkersovereenkomst IKZ.

Vastgesteld in de B&W vergadering van 18 juli 2017.
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. J.C.T. Bakens

H.F.M. Evers

