BESLUITENLIJST VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS -- CONCEPT -D.D. 09 maart 2020
Weeknr. 12
Nr.

Datum van
het stuk

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

1

03-03-2020

Besluitenlijst B&W vergadering va 2020-03-02
Advies:
Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering van 2020-03-02

2

3

4

Afdoening

202002747

Besl.:

Conform advies
toevoegen besluit omtrent aanstelling tijdelijk secretaris

03-03-2020

Uitnodigingen
Advies:
1. Uitnodiging Europaweek in Krefeld op 7 mei van 17.00 tot
202002740
20.00 uur: thema Duits Nederlandse samenwerking - Hoe
succesvol is deze?
2. Open dag nieuwe locatie Brauer Pannenberg 10 te Belfeld op
28 maart van 15.00 tot 18.00 uur
3. IPBR - jaarlijkse activiteit op 26 april - vanaf 12.30 met
vergadering en aansluitend voetbalwedstrijd VVV - ADO te
Venlo
4. Logeerhuis Kapstok viering 5 jarig lustrum op 24 april vanaf
14.00 uur te Venray

Besl.:

Conform advies
1. optioneel wethouder Jacobs. Eerst ambtelijk nagaan hoe
Brüggen vertegenwoordigd is.
2. wethouder Heesakkers
3. nader te bekijken of wethouder Heesakkers vergezeld wordt
door collegeleden
4. wethouder Jacobs

13-02-2020

Actualiseren mandaatregister, aanwijzingenregister en
procesmachtiging
Advies:
Wij stellen u voor om:
1. de huidige procesmachtiging in te trekken en de
procesmachtiging maart 2020 opnieuw vast te stellen;
2. het aanwijzingenbesluit 2015 in te trekken en het overzicht
aanwijzingen 2020 vast te stellen;
3. de burgemeester aan te wijzen als plaatsvervangend lid van
de Raad van Commissarissen van de WAA-groep.
3. het mandaatregister 2019 in te trekken en het
mandaatregister 2020 vast te stellen.

Besl.:

Conform advies met aanpassingen
register p45 en p49: kleine tekstuele aanpassing
bbv: onder 4, 4e bullet duiden dat inhoudelijk pho betrokken
wordt.

04-03-2020

Agenda portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein d.d. 12
maart 2020, Gemeente Bergen
Advies:

Openbaar

Openbaar

202002310

Openbaar

202002760

Kennis nemen van de agenda en bijbehorende stukken voor het
Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein d.d. 12 maart 2020.

5

Besl.:

Conform advies

Openbaar

28-02-2020

Uitvoering besluit intrekken last onder dwangsom en
invorderingsbesluiten
Advies:
Uitvoering te geven aan het intrekkingsbesluit van 27 januari
2020.

202002667

Besl.:

Conform advies met aanpassingen
brief: tekstuele aanpassingen

Openbaar

