Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 19 december 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 51

Afwezig:

Nr.

Onderwerp

Besluit

4

BW-17-01701 Uitvoering
Structuurvisie Wonen, Zorg en
Woonomgeving 2014.

Ingestemd met de bijgevoegde memo als basis
voor het regionale bestuurlijk overleg Wonen en
beantwoording brief provincie.

5

BW-17-01710 Natuurlijke
buitenspeelplaats
buitencentrum De Pelen.

Ingestemd met een subsidie van € 500,00 voor
de aanleg van de natuurlijke buitenspeelplaats
bij het buitencentrum De Pelen.

6

BW-17-01689
Vervangingsbesluit
retrospectief op basis van het
Handboek Vervanging.

Een vervangingsbesluit te nemen op basis van
het Handboek Vervanging.

7

BW-17-01683 Indexatie
subsidieregeling
peuterprogramma.

1. de normbedragen afhankelijk van het
maximumuurtarief te indexeren;
2. de ouderbijdrage voor het VVE-programma
voor ouders zonder kinderopvangtoeslag niet te
indexeren;
3. de indexatie ouderbijdrage te compenseren;
4. de ouderbijdrage voor het peuterprogramma
voor ouders zonder kinderopvangtoeslag te
verlagen naar € 1,--;
5. de raad middels informatievoorziening op de
hoogte te stellen van uw besluit.

9

BW-17-01704 Weg uit de Peel.

Stichting De Theatermakers een incidentele
subsidie toe te kennen voor de
theatervoorstelling 'Weg uit de Peel' van
€ 3.000.- onder de voorwaarden zoals gesteld in
bijgevoegde beschikking.

10

BW-17-01672
Uitvoeringsprogramma
vergunningverlening, toezicht
en handhaving.

1. ingestemd met de uitvoering van bijgevoegd
plan van aanpak 'Extra ambitie raad handhaving
milieu 2018';
2. het plan van aanpak via bijgevoegd voorstel
ter kennis te brengen van de raad;
3. bijgevoegd uitvoeringsprogramma voor VTHtaken voor Nederweert voor 2018 vastgesteld;
4. het uitvoeringsprogramma via bijgevoegd
voorstel ter kennis te brengen van de raad;
5. de raad te verzoeken het eenmalig
beschikbaar gesteld krediet van € 206.500,-voor de aanpak van ondermijning in 2018-2019,
ten laste van de ruimte rijksmaatregel 2018, te
verhogen met € 61.500,--.

[Geef tekst op]

11

BW-17-01691 Bijdrage aan
Energiecoöperatie Newecoop.

1. € 5.000 in 2018 ter beschikking te stellen aan
Newecoop onder voorwaarde:
Voorwaarde: Newecoop dient uiterlijk januari
2018, een financieel jaaroverzicht 2017 en
begroting 2018 ter goedkeuring in te leveren.
Het genoemde bedrag wordt aan Newecoop
overgemaakt na goedkeuring van de ingediende
gegevens.
2. € 5.000 in 2019 ter beschikking te stellen aan
Newecoop onder voorwaarde:
Voorwaarde: Newecoop dient uiterlijk januari
2019, een financieel jaaroverzicht 2018 en
begroting 2019 ter goedkeuring in te leveren.
Het genoemde bedrag wordt aan Newecoop
overgemaakt na goedkeuring van de ingediende
gegevens.

12

BW-17-01699
Ontwerpbegroting RUD
Limburg Noord.

De raad voor te stellen in te stemmen met de
ontwerpbegroting RUD Limburg Noord.

13

BW-17-01667 Subsidie EHBOverenigingen per 2018.

1. de subsidieverlening voor de EHBOverenigingen per 1-1-2018 te wijzigen van een
bedrag per lid naar een vast bedrag per jaar;
2. daartoe bijgevoegd concept-besluit
vastgesteld;
3. subsidieverzoek van EHBO-Nederweert voor
nieuwe leden afgewezen.

14

BW-17-01705 Vaststellen
Beleidsregels
Leefbaarheidsinitiatieven
Nederweert.

1. Bijgevoegde concept-Beleidsregels
Leefbaarheidsinitiatieven Nederweert
vastgesteld;
2. De raad hierover te informeren (mondeling
tijdens de raadsvergadering van 19 december
2017 en via raadsmail).

15

BW-17-01682 Vaststellen
definitieve Beleidsregels
maatschappelijke
ondersteuning`2018 en
intrekken bestaande
regelingen.

Onder voorbehoud van vaststelling door de
gemeenteraad van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning 2018 (in de
vergadering van 19 december 2017), besloten
om:
1. de beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Nederweert 2018
vast te stellen;
2. de beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning gemeente
Nederweert 2015 met ingang van 1
januari 2018 in te trekken;
3. het besluit maatschappelijke
ondersteuning gemeente
Nederweert 2015 met ingang van 1
januari 2018 in te trekken;
4. het bepaalde in artikel 18 ‘Intrekking
oude verordening en
overgangsrecht’ van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning
Nederweert 2018 in acht te nemen.

[Geef tekst op]

16

BW-17-01706 Bekostiging en
tarieven hulp bij het
huishouden 2018.

1.de notitie “Bekostiging en tarieven hulp bij het
huishouden 2018” vastgesteld;
2.de tarieven voor hulp bij het huishouden vanaf
1 januari 2018 vastgesteld conform bijgaande
tarieflijst.

17

BW-17-01692
Implementatieplan
Maatschappelijke opvang en
beschermd wonen 2020
Midden-Limburg.

1. het Implementatieplan Maatschappelijke
opvang en beschermd wonen 2020 MiddenLimburg vastgesteld; 2. Ten behoeve van de
uitvoering van het implementatieplan een
bedrag van € 8.934,32 beschikbaar te stellen
aan de gemeente Roermond als bijdrage in de
projectkosten 2018;
3. de raad te informeren door middel van
bijgevoegde raadsinformatie.

18

BW-17-01688 Vaststellen
vernietigingslocaties CE.

De onderstaande vernietigingslocaties voor
conventionele explosieven aan te wijzen.

19

BW-17-01700 Analyse
quickscan omgevingswet
gemeente Nederweert.

1. analyse quick scan te gebruiken voor
opstellen plan van aanpak implementatie
omgevingswet;
2. klankbordgroep implementatie omgevingswet
te informeren.

22

BW-17-01703 Inhuur
functionaris
Gegevensbescherming (FG)
en afsluiten cyberverzekering.

1.

23

BW-17-01694 Nadere regels
Jeugdhulp gemeente
Nederweert 2018.

Onder voorbehoud van goedkeuring van de
Verordening Jeugdhulp 2018 bijgevoegde
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Nederweert
2018 vast te stellen.

ingestemd met de personele invulling van
de functie van Functionaris
Gegevensbescherming (FG) via het bureau
BMC;
2. de heer W. de Vries te benoemen als
functionaris gegevensbescherming (FG) van
de gemeente Nederweert;
3. ingestemd met het afsluiten van een
cyberverzekering bij Chubb European Group
Limited;
4. akkoord gegaan met de kosten voor de
invulling van de functie FG (€ 22.640) en de
cyberverzekering (€ 7.300) en dit te
verwerken in de Berap 2018 en kadernota
2019-2022.

[Geef tekst op]

24

BW-17-01681 Subsidie Veilig
Thuis.

1. kennisgenomen van de subsidieaanvraag
2018 inclusief de actualisatie van het
meerjarenplan Veilig Thuis Noord- en Midden
Limburg 2018-2019 en de begroting 2018;
2. een budget van € 47.894,81 beschikbaar te
stellen aan de Gemeente Venlo voor de
financiering van Veilig Thuis Noord- en MiddenLimburg in 2018.

Vastgesteld in de B&W vergadering van 9 januari 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. J.C.T. Bakens

H.F.M. Evers

