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College van Burgemeester en Wethouders

notulen Collegevergadering
O v e rl eg

Collegevergadering

D a tu m

3 januari 2006

B eg in ti j d

10.00

A an w ez i g

Burgemeester P.J. Möhlmann, de wethouders E.J. Taams en Th.E. Smit en gemeentesecretaris H.P.M.

E in dt i jd

11.20

Beentjes.
A f w ez ig

Wethouder Monen;

N o tu len

H.P.M. Beentjes

K o p ie ën

Het college blikt bij aanvang van de vergadering terug op de afwikkeling van het contract tussen
Jac.Hoeve en De Greep in de laatste week van het oude jaar.
1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 27 december 2005

CBO-WKR

2.

2005/5028 - verantwoording subsidie Dag van de Ouderen

IWO-AVR

De notulen worden vastgesteld.

Het college besluit naar aanleiding van de afrekening Dag van de Ouderen

haar waardering uit te spreken naar het comite Dag van de Ouderen, dat men
er steeds weer in slaagt met betrekkelijk weinig middelen zoveel mensen een
plezierige dag te bezorgen.
3.

2005/5287 - Bezwaarschrift mevr V.S.

Het college stemt in met het advies van de commissie bezwaar en beroep.

IWO-LSL

Voor de advocaatskosten wordt verwezen naar de gefinancierde
rechtsbijstand.
4.

2005/5288 - aanvraag bijdrage inzake tenten voor pakistan
1. Het besluit wordt aangehouden;

ISH-SPL

2. B&W staan in beginsel positief tegenover honorering van het verzoek;
3. Gelet evenwel op de recent uitgesproken opvattingen van de raad (bij
voorstel hulp aan Roemenië), zal de burgemeester eerst overleggen
met de fractievoorzitters, alvorens het college een definitief besluit

neemt;
5.

2006/… - tussenstand project precario.

1. Het college neemt kennis van de huidige stand van zaken mbt de
invoering van het heffen van precario op kabels en leidingen in de

grond.

2. het college besluit tav dit onderwerp eenmalig extern juridisch advies
in te horen. De kosten hiervan worden voldaan uit het budget
“juridische adviezen”;

MBO-AHE

6.

2006/…

Raadsvoorstel aangescherpte criteria gemeentelijke onderscheiding, De
Gouden Greep.

Het college besluit aan de gemeenteraad het volgende voorstel te doen:
a. de herziene criteria voor de toewijzing van de gemeentelijke
onderscheiding vast te stellen;

b. het raadsbesluit van 15 maart 2001, waarin de criteria voor toewijzing
van de gemeentelijke onderscheiding zijn vastgesteld, in te trekken;

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 10 januari 2006.
Secretaris, HPM Beentjes

De burgemeester, PJ Möhlmann

X CBO-WKR

