Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 oktober 2019
Volgnr. Zaaknr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 1 oktober 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 1 oktober 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 8 oktober 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 8
oktober 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

3

531781

Diverse uitnodigingen

Aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met
inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

4

543566

Programmabegroting 2020

De voorliggende concept-programmabegroting 2020 voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergaderingen van 4 en 7 november
2019 en akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel.

5

537837

In gebruik name Landschapsbegraafplaats
Langs de Gewannen 20 te Ulestraten

Op grond van artikel 41 van de Wet op de lijkbezorging toestemming te verlenen
voor de ingebruikname van de landschapsbegraafplaats op de locatie Langs de
Gewannen 20 te Ulestraten als bijzondere begraafplaats, onder de voorwaarde
dat in de uitvoering en exploitatie van de begraafplaats wordt voldaan aan de
van toepassing zijnde voorschriften uit het Besluit op de lijkbezorging en de
“technische adviezen voor de inrichting van begraafplaatsen en graven” van de
Inspectierichtlijn Lijkbezorging.

6

548496

Gunning werkzaamheden AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming)
regelgeving

1. De werkzaamheden betreffende de AVG inrichting te gunnen aan de
economisch meest voordelige inschrijver Het PrivacyHuys te Heerlen;
2. een en ander onder voorbehoud van beschikbaarstelling door de
gemeenteraad van het benodigde budget;
3. het concept-raadsvoorstel betreffende verzoek tot het beschikbaar stellen uit
de algemene reserve van het voor de onder 1 benoemde werkzaamheden
benodigde budget ad € 30.000,-- vast te stellen en voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 24 oktober 2019.
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