Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Maandag 4 mei 2015 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:
Wethouder K. Krook (vakantie)
Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

18369

0.2

Secretaris

4313

0.3

Secretaris

1.1

Bedrijfsvoering

1.2

BMO

4294

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 28 April
2015 + actielijst

Vaststellen

Akkoord.

Stichting Corsoclub Neerijnen.

1. Instemmen met het eenmalig
verlenen van een projectsubsidie van
€ 10.000,00 aan de Stichting Corsoclub
Neerijnen voor het geschikt maken van
de nieuwe accommodatie.
2. Via de Voorjaarsnota 2015 de raad
voorstellen het bedrag van € 10.000,00
beschikbaar stellen.

Akkoord met beslispunt 1 en wat
betreft beslispunt 2 stelt college
voor het Presidium te vragen een
voorstel op te stellen en te
agenderen voor de Raad van 4 juni
2015.
Secretaris zoekt contact met de
Corsoclub.

Burgemeester Memo toekomstvisie Neerijnen
2035.

Bespreken van de memo.

Besproken en college heeft
voorkeur om vooral gebruik te
maken van bestaande documenten
en in GNL verband visievorming en
burger participatie af te stemmen in
de procesgang van het onderzoek.
Volgende week nogmaals
agenderen.

Kool

Brandweerkazernes.

Kennis te nemen van de memo.

Kennis van genomen.

Regiomiddag 12 mei 2015.

Kennis te nemen van de agenda van de Kennis van genomen.
regiomiddag en het bijbehorende advies

Andriesse

BP

Overleg met
de stichting.

nvt

mbt Wonen en Zorg.
2.1

Dienstverlening
en Beleid

17499

Burgemeester Diverse zaken de heer
Krebaum, Esterweg 63 te
Heesselt.

1. Het advies van de commissie
bezwaarschriften inclusief
overwegingen over te nemen.
2. De bezwaren gegrond te verklaren.
3. De motivering van het bestreden
besluit aan te vullen conform inliggende
concept beslissing op bezwaar.
4. Het bestreden besluit niet te
herroepen.
5. Geen proceskosten te vergoeden.
6. Een invorderingsbeschikking te
nemen met betrekking tot de verbeurde
dwangsom van € 10.000,00.
7. Een nieuwe last onder dwangsom te
nemen conform inliggend concept.

Akkoord.
Brieven aanpassen. Check op data
en geadresseerden. In de brieven
opnemen hoogachtend i.p.v. “met
vriendelijke groet”.

nvt

