Perslijst B&W vergadering 03-03-2020
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 18 februari 2020
Besluit
De besluitenlijst van de A&C agenda d.d. 18 februari 2020 wordt vastgesteld.

A.2 Aanpassen GR Omnibuzz
Besluit
Besloten wordt de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform bijgevoegd
concept-wijzigingsbesluit.

A.3 Vaststellen regiovisie Geweld hoort nergens thuis
Besluit
Besloten wordt:
1. De nota ‘Geweld hoort nergens thuis’, Regiovisie Zuid-Limburg 2019-2023, via het
Presidium voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.
2. De Uitvoeringsagenda Geweld hoort nergens Thuis vast te stellen, onder voorbehoud
van het vaststellen van de regiovisie door de gemeenteraad.

A.4 Sport- en accommodatiebeleid
Besluit
Besloten wordt om vooralsnog de nieuwe sport- en accommodatie nota in de
raadsvergadering van 5 oktober te laten passeren en daarvoor deze nota als uitgangspunt te
nemen. In de commissie Sociaal Domein van 16 maart de planning te presenteren.

A.5 Vergunning legalisatie parkeerterrein Neerhem
Besluit
Besloten wordt:
1. de aangevraagde omgevingsvergunning voor het legaliseren van het parkeerterrein te
verlenen;
2. De ondertekening van de omgevingsvergunning conform de mandaatnota bij de
teamleider Vergunningen te beleggen.

A.6 Wijziging GR BsGW
Besluit
Besloten wordt de raad, via het presidium, voor te stellen, om aan uw college ingevolge
artikel 61 tweede en derde lid van de Wet Gemeenschappelijke regelingen toestemming te
geven in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling BsGW.
De raadsnota aan te vullen inzake artikel 14.

A.7 Vragen fractie VSP (art. 32 RvO) inzake Geulpark
Besluit
Besloten wordt:
1. De brief van de fractie VSP d.d. 19 februari 2020 te beantwoorden met de
bijgevoegde concept antwoordbrief namens uw College;
2. De portefeuillehouder Fysiek Domein namens uw College mandateren om eventuele
tekstuele aanpassingen te verwerken.

A.8 Raadsvoorstel vaststellen visie Vrijetijdseconomie
Besluit
Besloten wordt:
1. In te stemmen met de definitieve Visie Vrijetijdseconomie
2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling van de definitieve Visie
Vrijetijdseconomie
3. Het Presidium te verzoeken dit raadsvoorstel te agenderen voor de EFTR commissie
van 18 maart 2020 en de Raadsvergadering van 6 april 2020

A.9 Zienswijze op concept begroting 2012 en meerjarenraming 2022-2024
GR WOZL
Besluit
Besloten wordt bijgaand raadsvoorstel via het Presidium ter bespreking voor te leggen aan
de commissie sociaal domein en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
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