Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 1 maart 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

247003

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 23 februari 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
23 februari 2016 vast te stellen.

2

247004

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 23
februari 2016.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 23
februari 2016 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

247005

Diverse uitnodigingen.

Aan de uitnodigingen zoals vermeld in de
toelichting uitvoering te geven.

4

245896

Stand van zaken herijking en actualisatie
welstandsbeleid.

1. Kennis te nemen van de stand van
zaken betreffende de herijking en
actualisatie van het welstandsbeleid,
waaronder de ingekomen mededeling
van de gemeente Beek dat zij uit het
samenwerkingsverband in de vorm
van een welstandsrayon met de
gemeente Meerssen en gemeente
Stein is gestapt;
2. het benodigde bedrag voor de
herijking en actualisatie van het
welstandsbeleid in de 1e
Bestuursrapportage 2016 bij te
ramen;
3. de gemeenteraad te informeren
conform concept-raadsinformatiebrief.

Ook op www.meerssen.nl
Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

5

246425

Exploitatie- en verhaalsovereenkomsten
en terinzagelegging
ontwerpbestemmingsplan in het kader
van bouwplan nieuwbouwwoning
Nachtegaalstraat te Geulle.

1. In te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan
nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat
te Geulle en vrij te geven voor terinzagelegging;
2. het exploitatiegebied ten behoeve van
de exploitatieovereenkomst
nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat
te Geulle vast te stellen;
3. de exploitatieovereenkomst en
verhaalsovereenkomst
Nachtegaalstraat te Geulle vast te
stellen en over te gaan tot
ondertekening;
4. in te stemmen met het conceptraadsvoorstel en -besluit;
5. indien er geen zienswijzen worden
ingediend gedurende de
inzagetermijn en de overeenkomsten
zijn getekend, het bestemmingsplan
door te leiden voor behandeling in de
raadsvergadering van 25 mei 2016;
6. toepassing te geven aan de
gemeentelijke coördinatieregeling op
grond van paragraaf 3.6.1 van de Wet
ruimtelijke ordening en de
Coördinatieverordening gemeente
Meerssen 2011.

6

246459

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie BRUG-M inzake
verkeersproblematiek Burg.
Visschersstraat.

De antwoordbrief aan de fractie BRUG-M
inzake de verkeersproblematiek Burg.
Visschersstraat vast te stellen.

Ook op www.meerssen.nl
Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

246092

Uitwerking doelgroepenvervoer Limburg,
tevens wijziging gemeenschappelijke
regeling Omnibuzz.

Ook op www.meerssen.nl
Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen

1. In te stemmen met de notitie
'Toekomstrichting
Doelgroepenvervoer Limburg Advies'
plus de 'Bestuurlijke samenwerking
DGV in Limburg' met de volgende
onderdelen:
a. te kiezen voor het regiemodel
voor de uitvoering van het
Limburgse doelgroepenvervoer,
b. het regiemodel op Limburgse
schaal publiekrechtelijk in te
richten,
c. te kiezen voor een gefaseerde
instroom van de verschillende
vervoersvormen en te starten met
Regiotaxi per 11 december 2016;
2. onder voorbehoud dat de
gemeenteraad daartoe de wettelijke
vereiste toestemming verleent, de
wijzigingen van de
gemeenschappelijke regeling
Omnibuzz per 1 april 2016 vast te
stellen conform het voorgestelde
concept;
3. in te stemmen met het financieel
kader doelgroepenvervoer en de
financiële consequenties hiervan voor
de gemeente Meerssen;
4. de gemeenteraad voor te stellen om
het college van burgemeester en
wethouders toestemming te verlenen
om de gemeenschappelijke regeling
Omnibuzz per 1 april 2016 gewijzigd
vast te stellen;
5. de gemeenteraad voor te stellen
toestemming te verlenen voor de
(voorgenomen) toetreding van de
gemeenten Beesel, Bergen, Gennep,
Horst aan de Maas, Leudal,
Maasgouw, Nederweert, Peel en
Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo,
Venray, Weert en Brunssum, Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf, Maastricht,
Nuth, Onderbanken, Simpelveld en
Voerendaal tot de
gemeenschappelijke regeling
Omnibuzz per 1 april 2016;
6. de gemeenschappelijke regeling
Omnibuzz per 1 april 2016 vast te
stellen mits de gemeenteraad op 7
april 2016 akkoord is gegaan met
bovengenoemde beslispunten 4 en 5.
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