Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 3 oktober 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 40

Afwezig:

Nr.

Onderwerp

Besluit

4

BW-17-01562 Zorgen over
neveneffecten van
rijksbesluiten
OnderwijsAchterstandenBudget.

Het ministerie van OCW, de vaste
Kamercommissie onderwijs en de VNG te
berichten over de aanwezige zorgen over de
neveneffecten van het
onderwijsachterstandenbudget conform
bijgevoegde brief.

6

BW-17-01561
Gemeenschappelijke regeling
(Gr) Regionale
uitvoeringsdienst LimburgNoord (RUD-LN).

1. bijgevoegd beslisdocument (inclusief bijlagen)
als definitief besluit, voor de oprichting per 1
december 2017 van de GR RUD-LN,
vastgesteld;
2. uit uw midden één lid en in ieder geval één
vervangend lid voor het algemeen bestuur van
de GR RUD-LN aan te wijzen;
3. ingestemd met het door het bestuurlijk
overleg van de RUD-LN op 12 oktober
aanstaande:
-vormen van een tijdelijk Dagelijks Bestuur (DB)
in oprichting (i.o.)
-aanwijzen van een tijdelijke kwartiermaker voor
de GR i.o.;
4. besloten tot ontbinding van de bestaande
bestuursovereenkomst RUD-LN per 1 juli 2018
onder de voorwaarde dat is voldaan aan artikel
16 van die overeenkomst;
5. besloten dat de gelden die over zijn bij de
ontbinding van de bestaande
bestuursovereenkomst, ter beschikking worden
gesteld aan de GR RUD-LN.

7

BW-17-01565 Veldweverstraat
3, bestemmingsplanwijziging
vormverandering bouwvlak.

De bestemmingsplanwijziging vastgesteld via
bijgevoegd collegebesluit mits de
planbegrenzing wordt gewijzigd tot deze over
het gehele bouwvlak ligt en een aanduiding
vrijwaringszone op de plankaart wordt
toegevoegd.

8

BW-17-01549 Vergoeding
stembureauleden en tellers.

De vergoeding voor stembureauleden
vastgesteld op € 150,-- en voor de tellers € 10,-per uur.

9

BW-17-01568 Goedkeuren
randvoorwaarden en
uitgangspunten

1.Ingestemd met randvoorwaarden en
uitgangspunten haalbaarheidsonderzoek Sporten recreatiezone Nederweert.

[Geef tekst op]

haalbaarheidsonderzoek
Sport- en Recreatiezone en
planning.

2.De gemeenteraad uitnodigen om hun
zienswijze kenbaar te maken over de
voorliggende stukken
-de randvoorwaarden en uitgangspunten
-de beoordelingscriteria
-de 3 scenario’s.

10

BW-17-01566
'Woonwagenbewoner zoekt
standplaats'.

Reageren overeenkomstig conceptbrief.

11

BW-17-01567 Omgevingsvisie
buitengebied Nederweert.

1. Ingestemd met gunning aan BugelHajema.
2. Ingestemd met gunning aan Viduro.

Vastgesteld in de B&W vergadering van 10 oktober 2017.
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. J.C.T. Bakens

H.F.M. Evers

