Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 juni 2019
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 11 juni 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 11 juni 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 11 juni 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 11 juni
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

542836

Jaarverslag 2018 Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften

Het Jaarverslag 2018 van de Intergemeentelijke Adviescommissie
Bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen.

5

541095

Upgrade Microsoft Windows Servers

1. Tot het aanschaffen van Windows Server Licenties 2019 bij Unica ICT
Solutions;
2. een strippenkaart voor installatie-uren aan te schaffen bij Client ICT.

6

543444

Jaarverslag toezicht en handhaving
Kinderopvang 2018

1. Het Jaarverslag toezicht en handhaving van de Kinderopvang in 2018 vast te
stellen;
2. het verslag ter kennisname door te zenden aan de gemeenteraad en aan de
Inspectie van het Onderwijs.

7

540435

Beleidsregel tijdelijke versoepeling
Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

1. In te stemmen met de beleidsregel tijdelijke versoepeling
compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en de beleidsregel
voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering
van 26 september 2019;
2. akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief met een uitnodiging voor
een themabijeenkomst over de lokale woonvisie en informatie over de
woningbouwcriteria en aankomende regeling voor de versoepeling van de
compensatiesystematiek in het kader van de Structuurvisie Wonen ZuidLimburg.
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Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

536588

Stimulering lokale economie

In te stemmen met het concept-raadsvoorstel.

9

542847

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie BRUG-M inzake ballenvanger bij
RVU.

De vragen van de fractie BRUG-M inzake ballenvanger bij RVU te beantwoorden
conform concept-brief.

10

531778

Overeenkomst om te komen tot één locatie
Het College van Bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs
Stella Maris College: antwoordschrijven met
middels schrijven nadrukkelijk te wijzen op de gemaakte afspraken om te komen
betrekking tot de brief van het College van
tot één locatie van het Stella Maris College.
Bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet
Onderwijs (LVO) van 13 mei 2019 inzake
voornemen wijziging onderwijsconcept en de
mogelijke gevolgen hiervan voor de éénlocatie gedachte.
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