Perslijst B&W vergadering, gehouden op datum 23-08-2016
A.1 2e kwartaalrapportage 2016 team Openbare Ruimte
Besluit
Besloten wordt kennis te nemen van de 2de kwartaalrapportage 2016 van het team Openbare
Ruimte. De AD zal in het eerstvolgend CMT de wens van het College aan de orde stellen dat alle
teamleiders per kwartaal een rapportage overleggen.

A.2 Beantwoording vragen fractie CDA (art 41 RvO) over inspecties verkeersborden
Besluit
Besloten wordt de brief van de fractie CDA te beantwoorden middels de bijgevoegde conceptantwoordbrief, inclusief de tekstuele aanpassing in overleg met de secretaris.

A.3 Beantwoording vragen over appartementen Bogaardlaan en Tienschuurstraat
Besluit
Besloten wordt de brief te beantwoorden met bijgevoegde antwoordbrief.
Aanvullend wordt besloten dat het principe standpunt dat het College heeft ingenomen voor het
inschrijven op adressen die niet als regulier woonadres gelden ook geldt voor het inschrijven op
adressen die niet voldoen aan het Bouwbesluit. Actor de directeur Dienstverlening.

A.4 Art. 41 vraag inzake Werken op afspraak
Besluit
Besloten wordt akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief voorgestelde beantwoording van de
artikel 41 vragen van het CDA inzake het collegebesluit ''Werken op afspraak''.

A.5 Beantwoording art. 41 vraag CDA
Besluit
Besloten wordt akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief (zie bijlage) voorgestelde beantwoording
van de artikel 41 vraag van het CDA betreffende uitstallingen, ‘slimme’ regels en deregulering.
Tekstuele wijziging aanbrengen in overleg met de secretaris.

A.6 Uitbreiding en wijziging Hennepconvenant
Besluit
Besloten wordt:
1. in te stemmen met de toetreding van NV Water Maatschappij Limburg tot het Hennepconvenant
2012 en het conformeren aan daarin beschreven taken en bevoegdheden;
2. In te stemmen met het toevoegen aan het convenant van artikel 4.8 waarin het aandeel van de NV
Water Maatschappij Limburg wordt beschreven;
3. in te stemmen met de wijziging van de tekst van artikel 7 lid 3 door toevoeging van het woord
‘telkens’ het onderhavige convenant telkens stilzwijgend voor een periode van twee jaar wordt
verlengd.

