Perslijst B&W vergadering gehouden op 03-04-2018
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 27 maart 2018
Besluit
Akkoord.

A.2 Gewestelijke overige aangelegenheden
Besluit
Besloten wordt dat het College op 10 april 2018 om 10.00 aanvangt.

A.3 Leeuwterrein - bestekuitwerking
Besluit
Het Waterschap heeft voor haar deel van de werkzaamheden reeds opdracht verstrekt aan bureau
Brouwers voor de bestekfase. Omdat het wenselijk is om 1 partij in te schakelen voor het totaal,
wordt besloten Bureau Brouwers opdracht te geven voor de bestekuitwerking van de
herontwikkelingsplannen van het voorterrein van het Leeuwterrein.

A.4 Verantwoording woonwagenbeheer door Partners in Maatwerk
Besluit
Besloten wordt om:
•
Kennis te nemen van de extra uitgaven aan onderhoud en herstelwerken van de
woonwagenlocaties voor € 66.205,- en deze kosten te verwerken in de jaarrekening.
•
Kennis te nemen van de extra kosten i.v.m. de kostenverhogende BTW over de MJOP 2017 €
32.392,- en over het project herinrichting Lange Akker €5.833,- en deze BTW bedragen te verwerken
in de jaarrekening.
•
Kennis te nemen van de stijging van de huuropbrengsten met € 19.728,- en deze extra
opbrengsten te verwerken in de jaarrekening.
•
Kennis te nemen van de kosten voor de nieuwe 10 jarige Meerjarenonderhoudsplanning van
Partners in Maatwerk, en deze bedragen jaarlijks te onttrekken aan de onderhoudsvoorziening
gebouwen t.b.v. het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud van de woonwagenlocaties.
•
De gereserveerde bedragen in de begroting op basis van de Meerjarenonderhoudsplanning
2018-2027 te wijzigen en de kostenverhogende BTW component hierin te verwerken, en deze
wijziging mee te nemen in de kadernota.
Het College neemt kennis van de terugkoppeling van het gesprek tussen de portefeuillehouder en de
Directie van PIM. Hierin is afgesproken dat dreigende overschrijdingen tijdiger worden gemeld.

A.5 Parkeren Cauberg tijdens Pop on Top
Besluit
Besloten wordt bij wijze van experiment in te stemmen met de procedure ''verkoop dagkaarten aan
de ingang'' van de parkeerplaats Cauberg onder de voorwaarden dat:
a. De keuze voor de automobilist een geheel vrijwillige is;
b. De gemeente voor elke verkochte dagkaart een bedrag van € 8,-- ontvangt;
c. De evenementen parkeerkaart niet meer dan € 8,-- kost;
d. De bedrijven Landal, Thermae en Casino instemmen met dit experiment.

Het college wenst de administratieve organisatie vooraf vastgelegd te hebben en de wijze van
controle.

A.6 Subsidie festival Vocallis
Besluit
De factuur van festival Vocallis van € 2.000,= betalen uit de post incidentele subsidies.
Het College ziet dit als eenmalig en zonder schepping van enig precedent.

A.7 Voorfinanciering Kerstparade 2018
Besluit
Besloten wordt de raad voor te stellen om in te stemmen met het verzoek van de stichting Kerststad
om de kosten van de nieuwe Kerstparade 2017 voor een totaalbedrag van € 56.000,-- exclusief BTW
voor te financieren onder de voorwaarden dat:
a. Het bedrag in vijf jaar tijd – te beginnen in 2018 – correct en tijdig wordt terugbetaald;
b. De parade in goed beheer wordt gestald en beheerd en voldoende wordt verzekerd tegen diefstal,
schade en brand.
Het College merkt op dat de gemeente Jiangyou voor 2018 een nieuwe wagen heeft gesponsord qua
aankleding. Dit svp meenemen.

