Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 14 november 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 46

Afwezig:

Nr.

Onderwerp

Besluit

4

BW-17-01629 Financiële
verordening gemeente
Nederweert 2018.

1. Financiële verordening gemeente Nederweert
2017 ingetrokken.
2. Ingestemd met de financiële verordening
gemeente Nederweert 2018.
3. Ingestemd met het aanpassen van de Nota
reserve en voorzieningen en de nota eenmaal
per vier jaar aan aanbieden aan de raad.
4. Ingestemd met bijgevoegd raadsvoorstel.

5

BW-17-01634 Verlenging optie
Merenveld kavel K73.

1. Ingestemd met het verzoek tot verlenging van
de huidige optie kavel K73 in plan Merenveld
voor een periode van 6 maanden.

6

BW-17-01632 Woonmonitor
2016 en Progneff 2017.

1. Kennisgenomen van de woonmonitor 2016 en
Progneff 2017.
2. De raad te informeren via de concepttekst
raadsinformatievoorziening.

9

BW-17-01630 Gemeentelijke
regelgeving Wmo per 2018
(o.a. Wmo-verordening en
beleidsregels).

1. Aan de raad voor te stellen de Verordening
maatschappelijke ondersteuning Nederweert
2018 vast te stellen;
2. Akkoord gegaan met bijgevoegd conceptraadsvoorstel;
3. Het concept-Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Nederweert 2018 vastgesteld
en ter kennisname aan te bieden aan de
raad;
4. Akkoord gegaan met het Addendum bij het
gemeentelijke Wmo-beleidsplan 2017-2019
in de vorm van bijgevoegde notitie ‘Bijdrage
in de kosten Wmo in het kader van de
verwerving 2018’ en ter vaststelling aan te
bieden aan de raad.
5. De notitie ‘Bijdrage in de kosten Wmo in het
kader van de verwerving 2018’ vastgesteld
en ter kennisname van de raad te brengen;

10

BW-17-01636 Rapport
evaluatie nota
risicomanagement.

1. Ingestemd met rapport evaluatie nota
risicomanagement
2. Ingestemd met het aanbieden van het rapport
aan de Raad.

11

BW-17-01612 Benoeming
leden cliëntenraad
Participatiewet.

1. Twee personen te benoemen tot lid van de
cliëntenraad Participatiewet voor een periode
van 4 jaar.
2. Aan de te benoemen leden de benoeming

[Geef tekst op]

kenbaar te maken door middel van bijgaande
brieven.
12

BW-17-01578 Verordening
jeugdhulp gemeente
Nederweert 2018.

1. De gemeenteraad voor te stellen de
Verordening Jeugdhulp Nederweert 2018 vast te
stellen.
2. De concept Nadere regels Jeugdhulp
gemeente Nederweert 2018 ter kennisname
voor te leggen aan de gemeenteraad en het
Ouderpanel Midden-Limburg.

13

BW-17-01622
Toegangsproces
gespecialiseerde Jeugdhulp.

1. Ingestemd met een aanpassing van het
toegangsproces door huisartsen, jeugdartsen en
medisch specialisten naar gespecialiseerde
jeugdhulp;
2. Bijgevoegde (aangepaste) notitie aanpak
maatwerkvoorzieningen Wmo en
Gespecialiseerde Jeugdhulp 2018 ML west
vastgesteld;
3. Bijgevoegde (aangepaste) conceptUitvoeringsovereenkomst Gespecialiseerde
Jeugdhulp vastgesteld;
4. Ingestemd met bijgevoegde brief aan de
minister en de 2e kamer.

14

BW-17-01633 Benoemen
leden voor het Hoofd/Centraal
stembureau.

Volgens artikel E7 en E8 van de kieswet
personen te benoemen voor 4 kalenderjaren.

Vastgesteld in de B&W vergadering van 21 november 2017.
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. J.C.T. Bakens

H.F.M. Evers

