Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 juni 2018
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 juni
2018

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 5 juni 2018 vast te stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 5 juni 2018

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 5 juni
2018 voor kennisgeving aan te nemen.

3

500063

Diverse uitnodigingen

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

4

500591

Raadsinformatiebrief stand van zaken
minimabeleid mei 2018

1. De gemeenteraad te informeren over het minimabeleid conform conceptRaadsinformatiebrief;
2. een eenmalige bijdrage ad € 1.500,-- uit de incidentele armoedegelden te
verstrekken aan Kidshouse.

5

500599

Vangnetregeling participatiewet 2017

1. Kennis te nemen van de Tekortanalyse BUIG-budget 2017, met daarin
opgenomen een berekening en een analyse van het tekort;
2. in te stemmen met het verbeterplan, dat onderdeel uitmaakt van de
Tekortanalyse BUIG-budget 2017;
3. kennis te nemen van het feit dat er, rekening houdend met een
tegemoetkoming vanuit het vangnet, per saldo sprake is van een tekort van
€ 179.232,-- op het BUIG-budget dat voor rekening komt van de gemeente. Dit
bedrag is in de jaarrekening 2017 opgenomen;
4. de gemeenteraad conform concept-raadsnota te informeren over de
tekortanalyse en de raad om instemming te vragen met de verklaring van het
college dat het maatregelen heeft getroffen om tot een tekortreductie te komen.

6

500505

Subsidieaanvraag Buurtzorg

De subsidieaanvraag van Buurtzorg Nederland inzake de zorginfrastructuur ad
€ 1.780,-- af te wijzen.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp:

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

502913

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie Lokaal DNA inzake schade dak
als gevolg van laagvliegend vrachtverkeer

De vragen van de fractie Lokaal DNA inzake schade dak als gevolg van
laagvliegend vrachtverkeer te beantwoorden conform concept-brief.

8

502776

Ophalen (zwerf)dieren, wild en kadavers

1. Een overeenkomst met de Dierenambulance af te sluiten voor het ophalen
van zwerfdieren;
2. een overeenkomst met de Dierenambulance af te sluiten voor het ophalen van
kadavers en wilde dieren.

9

501150

Motie aanbrengen openbare verlichting
rijwielpad Ulestraten-Meerssen

1. Kennis te nemen van de verrichte werkzaamheden en uitwerkingen met
betrekking tot de ingediende motie "rijwielpad Ulestraten-Meerssen";
2. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de Raadsadviesvergadering d.d. 14 juni 2018
ter voorbereiding op de Raadsvergadering d.d. 28 juni 2018.
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