Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 november 2018
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 20 november 2018

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 november 2018 vast te stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 20 november 2018

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 20
november 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

520989

Tussentijdse benoeming
Bezwaarschriftencommissie per 1 januari
2019

1. Per 1 september 2018 eervol ontslag te verlenen aan mevr. Mr. S. Lahaye, lid
van de kamer Algemene Zaken;
2. per 1 januari 2019 dhr. Mr. E. Weusten te benoemen als lid van de kamer
Algemene Zaken voor een periode eindigend op 1 juli 2021;
3. de eerdere benoemingen van de heren Mr. R. Friesen, Mr. P. de Jonge, Mr. E.
Weusten, allen lid van de kamer VROM, en Mr. J. Quaedvlieg, lid van de kamer
AZ, te wijzigen in die zin dat hun benoemingsperiode eindigt op 1 juli 2021 in
plaats van 1 juli 2022.

5

522463

Controleprotocol 2018 en het geactualiseerde
normenkader 2018

Akkoord te gaan met het raadsvoorstel met betrekking tot het conceptcontroleprotocol accountantscontrole 2018 en het normenkader 2018 en dit
raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de Auditcommissie conform
de verordening auditcommissie 2017.

6

502405

Gunning rioolreiniging en inspectie

De aanbesteding "raamovereenkomst rioolreiniging en -inspectie" te gunnen aan
Rions BV uit Maastricht.

Pagina 1 van 2

Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluittekst
Het college van B&W heeft besloten:

7

516414

Principeverzoek rijksmonument
Rothemermolen

1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een
woonzorgvoorziening in het rijksmonument de Rothemermolen, Molenweg 5-7 te
Rothem;
2. als voorwaarde hierbij te stellen dat een anterieure overeenkomst wordt
gesloten waarbij afspraken worden gemaakt over onder andere het
voorzieningenniveau van de woon- en zorg-eenheden en het behoud van de
landschappelijke waarden ter plekke.

8

522570

Beheer en onderhoud kleine
inrichtingselementen

1. Akkoord te gaan met de eindafrekening van het project “vervangen
muurtjes/keerwanden/poortjes e.d.” voor de periode 2015-2017;
2. kennis te nemen van de nog lopende werkzaamheden voor de periode 2018
en geplande werkzaamheden voor 2019 op het gebied van onderhoud kleine
inrichtingselementen.

9

500065

Strategisch actieplan Zuid-Limburg:
verdiepend onderzoek door prof. Luc Soete
op de door hem geschetste opgave voor het
landelijk gebied. Dit ter versteviging van de
positie van de gemeenten in het Heuvelland
en/of de gemeenten in het zogenaamde
Middengebied

1. Samen met de overige gemeenten grenzend aan het Middengebied (landelijk
gebied) opdracht te geven aan prof. Luc Soete om een verdiepend onderzoek te
laten uitvoeren op de door hem geschetste opgave voor het landelijk gebied. De
hiermee gemoeide kosten bedragen maximaal € 2.000,--;
2. zich pas na oplevering van het verdiepend onderzoek uit te spreken over
mogelijke gezamenlijke vervolgstappen.
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