Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 18 juli 2017
Aanwezig:
R.W.A. van Meel, wethouder
M.T.J. Coumans, wethouder
H.W.M. Geraats, wethouder
J.C.T.. Bakens, secretaris

Week 29

Afwezig:
H.F.M. Evers, burgemeester

Nr.

Onderwerp

Besluit

4

BW-17-01477
Aanwijzingsbesluit
toezichthouder Wko.

1. De directeur Publieke Gezondheid van de
Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN/GGDLN) aan te stellen tot toezichthouder zoals
bedoeld in de Wet kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk (Wko);
2. Toe te staan dat de directeur Publieke
Gezondheid van VRLN/GGD-LN medewerkers
aanwijst om onder zijn verantwoordelijkheid als
toezichthouder zoals bedoeld in de Wko op te
treden;
3. Niet akkoord gegaan met mandaatbesluit
zoals voorgesteld door VRLN/GGD-LN;
4. Alle voorgaande besluiten waarbij de
directeur Publieke Gezondheid van VRLN/GGDLN is aangewezen als toezichthouder zoals
bedoeld in de Wko in te trekken.

6

BW-17-01475 Uitgangspunten
ontwikkeling locatie Kerkstraat
33 Nederweert.

1) ingestemd met bijgevoegde uitgangspunten
voor een gebiedsontwikkeling op de locatie
Kerkstraat 33 Nederweert
2) Deze uitgangspunten te verstrekken aan de
eigenaren van het pand Kerkstraat 33 en andere
geïnteresseerden.

7

BW-17-01484 Correctie
bestemmingsplan Kern
Leveroy.

1. Adviesbureau opdracht te geven het
bestemmingsplan Kern Leveroy op kosten van
de gemeente gedeeltelijk te herzien, zodat
verbeelding aansluit op eigendom Vestjens aan
de Heerbaan.

8

BW-17-01478 Woning St.
Rochusstraat 14.

1. Initiatiefnemer te berichten dat de eerdere eis
om het contingent te compenseren vervalt.
2. Initiatiefnemer te berichten dat hij een
bestemmingsplan moet laten opstellen waar de
woonbestemming in is opgenomen en de
detailhandels- en horecabestemming
weggenomen wordt.

9

BW-17-01479 Brief aan
Gedeputeerde Staten.

1. Conform bijgevoegd brief Gedeputeerde
Staten van provincie Limburg te berichten over
de zorgen die aanwezig zijn bij de
gemeenteraad over de beleidsontwikkeling
intensieve veehouderij in Noord-Brabant.
2. De gemeenteraad via de wekelijkse raadsmail
te informeren over de verzonden brief.

[Geef tekst op]

10

BW-17-01448 Telewerkbeleid
gemeente Nederweert.

1, Akkoord gegaan met het bijgevoegde
telewerkbeleid.

11

BW-17-01446 Veldweverstraat
3, verzoek vormverandering
bouwvlak.

De bestemmingsplanwijziging in ontwerp ter
inzage te leggen en de procedure te starten.

14

BW-17-01482 Realiseren extra
trainingscapaciteit voor RKSV
Merefeldia.

1. besloten om een bedrag van € 3.500,beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van
verlichting op het 3e wedstrijdveld van RKSV
Merefeldia;
2. Het bedrag van € 3.500,- op te nemen in
Berap II.

15

BW-17-01483 Pilot
privatisering/overdracht
onderhoud aan RKSVO.

1. Voor het vervullen van de randvoorwaarden
pilot privatisering RKSVO een bedrag
beschikbaar te stellen van € 18.500,- incl. BTW
2. De maaivergoeding voor RKSVO bij
privatisering per 1-1-2018 vooralsnog te bepalen
op € 7.970,-;
3. De overige vergoedingen voor RKSVO voor
het onderhoud binnen de afrastering te bepalen
op € 1.645,- onder aftrek van een bedrag van €
600,-- voor gemeentelijk toezicht;
4. Optioneel een bedrag beschikbaar te stellen
van € 850,- voor RKSVO voor het onderhoud
buiten de afrastering incl. de parkeerplaats;
5. Een bedrag van € 18.500,- op te nemen in
Berap II 2017.

Vastgesteld in de B&W vergadering van 25 juli 2017.
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. J.C.T. Bakens

H.F.M. Evers

