besluitenlijst
aanwezig:
Vergadering:
Burgemeester en
wethouders Heerlen
Vergaderdatum:
19-02-2013

de heer P.F.G. Depla, burgemeester;
mevrouw M.F.A. de Wit-Romans,
de heren N.A. Aarts, B.H.J. Braeken ,
F.W.J. Gillissen en P.M.A. van Zutphen, wethouders;
mevrouw C.L.A.F.M. Bruls, secretaris;
mevrouw M. Morina loco-secretaris.

afwezig:

Registratienummer: BWV-13000012
Raadsinformatiebrief WOZL februari 2013
Besluit:

De raad te informeren over de volgende zaken:
Het overnamecontract tussen de curatoren van Licom NV en WOZL;
het huisvesten van het kantoorpersoneel van WOZL op een unilocatie
(Kloosterweg 1 te Heerlen, het voormalige CBS-pand).

Registratienummer: BWV-13000013
Het overnamecontract tussen de curatoren van Licom NV en WOZL en het
huisvesten van het kantoorpersoneel van WOZL op een unilocatie.
Besluit:

Overnamecontract algemeen:
1.
Kennis te nemen van het overnamecontract tussen WOZL en de
curatoren van Licom NV.;
2.
de geheimhouding ten aanzien van het document overnamecontract
op te leggen voor de duur van 5 jaren;
3.
het overnamecontract onder oplegging van geheimhouding ter inzage
te leggen voor de leden van de raad.
Huisvesting kantoorpersoneel WOZL op unilocatie:
4.
Kennis te nemen van het proces om te komen tot de uiteindelijke
keuze voor het pand gelegen aan de Kloosterweg 1 te Heerlen om het
kantoorpersoneel van WOZL en de aan WOZL gelieerde
ondernemingen te huisvesten;
5.
de geheimhouding op te leggen voor de duur van 5 jaren ten aanzien
van de bijlagen “vergelijking” en “besparing” inzake huisvesting;
6.
de bijlagen “vergelijking” en “besparing” inzake huisvesting onder
oplegging geheimhouding ter inzage te leggen voor de leden van de
raad;
7.
beslispunt is verwijderd.
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Registratienummer: BWV-13000016
Subsidieverzoek 2013 Centrum voor NAtuur- en milieu-educatie CNME Parkstad
Limburg.
Besluit: Een budgetsubsidie aan het CNME te verlenen conform de algemene
subsidieverordening, ter hoogte van € 66.594,-- gebaseerd op € 0,75 per
inwoner van Heerlen.
Registratienummer: BWV-13000021
Intrekken Sporenbeleid Debiteuren Wet Werk en Bijstand.
Besluit: De raad voor te stellen:
1. spoor 1 van het driesporenbeleid debiteuren WWB (2007/11804) met
terugwerkende kracht met ingang van 1 maart 2013 in te trekken.
2. spoor 2 van het driesporenbeleid debiteuren WWB met het onderwerp
het efficiënter en effectiever maken van het debiteurenproces
(2007/30445) met ingang van 1 maart 2013 in te trekken.
3. harde maar rechtvaardige incasso op basis van een transparant en
efficiënt Debiteurenbeleid( 2009/9719), met als doel het verminderen
van het debiteurenvolume, met ingang van 1 maart 2013 in te trekken.
Met dien verstande dat in het voorstel opgenomen wordt welke nieuwe
beleidsregel in werking is getreden dan wel in werking gaat treden
(argument voor beslispunt 3).
Registratienummer: BWV-13000023
Feesttentenregeling 2013.
Besluit: 1. De feesttentenregeling 2013 vast te stellen, met dien verstande dat bij
de inleiding in het voorstel worden alle wijzigingen t.o.v. de vorige
regeling opgenomen. Daarnaast beluit het college voor de Carnaval de
maximale periode voor een feesttent van 5 dagen toe te staan.

Registratienummer: BWV-13000024
De Coordinatieregeling voor Schinkelkwartier Zuid toepassen
Besluit: De coördinatieregeling ingevolge artikel 3.30 lid 1 Wro van toepassing te
verklaren op alle besluiten die nodig zijn voor de verwezenlijking van het
project Schinkelkwadrant-Zuid, waaronder in ieder geval moeten worden
begrepen: het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning(en), het
exploitatieplan en de hogere grenswaarden.
Registratienummer: BWV-13000025
Vragen van de heer Hummel (Leefbaar Heerlen) inzake Nevenfuncties
wethouder De Wit Art. 41b Gemeentewet.
Besluit: De vragen van de heer Hummel (Leefbaar Heerlen) inzake nevenfuncties
wethouder De Wit te beantwoorden conform de antwoordbrief.

