BESLUITENLIJST VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS -- DEFINITIEF -D.D. 11 februari 2019
Weeknr. 7
Nr.

Datum van
het stuk

Afzender of voorsteller alsmede de inhoud van het stuk of het
voorstel

1

06-02-2019

B&W besluitenlijst van 2019-02-04
Advies:
Vaststellen B&W besluitenlijst van 2019-02-04

201901973

Besl.:

Conform advies

Openbaar

05-02-2019

Programma-indeling begroting 2020
Advies:
Raadsvoorstel ter besluitvorming voorleggen aan de raad.

201901907

Besl.:

Conform advies met aanpssingen

Openbaar

31-01-2019

Actualiseren mandaatregister
Advies:
Instemmen met de voorgestelde wijzigingen in het
mandaatregister zoals genoemd onder 4. Toelichting.

2

3

4

5

6

Afdoening

201901702

Besl.:

Conform advies

06-02-2019

Partnerschap Beesel - Brüggen
Advies:
1. In te stemmen met de overeenkomst inzake het partnerschap 201902075
Beesel - Brüggen en, na instemming van de gemeenteraad, de
burgmeester deze overeenkomst namens de gemeente Beesel
te laten ondertekenen op 9 mei 2019.
2. Kennis te nemen van de projectenlijst.
3. €2.500,- bij te ramen bij de eerste bestuursrapportage 2019.

Besl.:

Conform advies

05-02-2019

Herbenoeming voorzitter en benoeming twee nieuwe leden voor
de Adviescommissie Sociaal Domein
Advies:
201901892
Instemmen met de herbenoeming van de voorzitter en de
benoeming van twee nieuwe leden van de Adviescommissie
Sociaal Domein.

Besl.:

Conform advies

29-01-2019

Subsidieaanvraag De Limburgse Zaak / Ondernemersklankbord
Limburg 2019
Advies:
201901516
1. Afwijzen van de subsidie-aanvraag omdat deze niet past in
de Algemene Subsidie Verordening.
2. Instemmen met tegemoetkoming van de kosten
Ondernemersklankbord Limburg / De Limburgse Zaak voor
2019 voor een bedrag van € 1.000,- ten laste van het budget

Openbaar

Openbaar

Openbaar

economische activiteiten.
3. Ondernemersklankbord Limburg hiervan op de hoogte stellen
conform bijgevoegde antwoordbrief.

7

Besl.:

Aanpassen besluit

05-02-2019

Beslissing op bezwaar Ouddorp 5
Advies:
9.1 Het bezwaarschrift - ook na de heroverweging naar
aanleiding van het bezwaar op het primaire besluit van 26
februari 2018 - ongegrond te verklaren en het bestreden besluit
in stand te laten.

Openbaar

201901938

9.2 Bijgevoegde brief met de beslissing op bezwaar versturen.

8

9

10

Besl.:

Conform advies

05-02-2019

Principebesluit: bedrijfsmatige activiteiten (opslag en overslag
van keramische grondstoffen) op het perceel, kadastraal
bekend gemeente Beesel, sectie M nr. 94.
Advies:
U wordt geadviseerd:
1. niet mee te werken aan de benodigde afwijking van het
bestemmingsplan conform bijgevoegd principebesluit;
2. bijgevoegd principebesluit te verzenden.

Besl.:

Conform advies

15-01-2019

Betreft vaststelling Bomenverordening 2019, Beleidsregel en
Lijst Beschermde houtopstanden
Advies:
Wij stellen voor:
- om de Beleidsregel bescherming en velling Houtopstanden
vast te stellen vast te stellen en deze op moment van positief
raadsbesluit in werking te laten treden;
- om de Lijst Beschermde houtopstanden vast te stellen en
deze op moment van positief raadsbesluit in werking te laten
treden;
- om actief te communiceren naar de inwoners over de
vastgestelde stukken en over 1 jaar bezien of voornoemde
Beleidregel en Lijst aanpassing behoeven;
- om bijgaand raadsvoorstel betreffende de Bomenverordening
2019 aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.

Besl.:

Conform advies met aanpassingen

04-02-2019

Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Draakkracht
Advies:
· Instemmen met de Duurzaamheidsvisie 2019-2030
Focus. Lef en Draakkracht;
· Instemmen met het vaststellen van de
Themagerichte uitwerking van de

Openbaar

201901946

Openbaar

201900811

Openbaar

201901807

·
·

Besl.:

duurzaamheidsvisie voor maximaal 4 jaar (of korter
als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven);
Vaststellen van het Actieplan Duurzaamheidsvisie
2019-2022.
Bovengenoemde stukken voorleggen aan de raad
ter vaststelling/kennisneming conform bijgevoegd
raadsvoorstel.

Conform advies met aanpassingen

Openbaar

