Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 1 september 2015
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

233909

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 25 augustus 2015.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
25 augustus 2015 vast te stellen.

2

233913

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 25
augustus 2015.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 25
augustus 2015 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

233911

Diverse uitnodigingen.

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

4

230712

Offerte Governance & Integrity Nederland
voor uitvoering van programma integriteit
voor gemeenteraad, college en ambtelijke
organisatie.

Na instemming door de gemeenteraad
met afwijking van de
aanbestedingsregels, opdracht te
verstrekken aan Governance & Integrity
Nederland voor de uitvoering van het
programma integriteit voor het college en
de ambtelijke organisatie, een en ander
conform de offerte 'Programma Integriteit
langs de drie kolommen Gemeente
Meerssen (2015)' d.d. 3 juni 2015.

5

233311

Vaststelling verkeersbesluit regulering
verkeerssituatie Gemeentebroek,
Oliebergweg, Oliemolenweg en
Dellenweg.

Het verkeersbesluit regulering
verkeerssituatie Gemeentebroek,
Oliebergweg, Oliemolenweg en
Dellenweg vast te stellen en uit te laten
voeren.

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:

6

233366

Exploitatieovereenkomst en opstarten
bestemmingsplanprocedure met
betrekking tot rijksmonument
Rothemermolen, waarbij aan de huidige
bestemming wonen de bestemmingen
maatschappelijke doeleinden, kantoren,
dienstverlening, kleinschalige
bedrijvigheid en horeca worden
toegevoegd.

1. De exploitatieovereenkomst en
verhaalsovereenkomst conform
concept vast te stellen en in te
stemmen met ondertekening;
2. het bij de exploitatieovereenkomst
behorende exploitatiegebied aan te
wijzen;
3. in te stemmen met het opstarten van
de bestemmingplanprocedure;
4. in principe in te stemmen met het
gebruiken van de vrijgekomen
bouwtitel voor één woning ter plaatse
van de Rothemermolen voor het
mogelijk maken van de realisatie van
een woning aan de Nachtegaalstraat
te Geulle tussen huisnummers 7 en 9
ter plaatse van het perceel kadastraal
bekend Geulle Sectie A nr. 4975;
5. in verband met de vaststelling van de
uiteindelijke exploitatiebijdrage voor
de verkeersaansluiting ten behoeve
van de Rothemermolen een bedrag
van € 12.280,-- excl. BTW ten laste te
brengen van het investeringsbudget
Reconstructie Wegen van het
investeringsplan 2015 en dit krediet te
voteren.

7

233420

Actualisatie ontwerp bestemmingsplan
Vliek 34 te Ulestraten.

1. Kennis te nemen van het
onherroepelijk worden van het
bestemmingsplan Pastoor
Albertsstraat ongenummerd te Puth,
2. in te stemmen met de actualisatie van
het bestemmingsplan, het
raadsvoorstel en concept-raadsbesluit
als gevolg van het nieuwe Provinciale
beleid;
3. de geactualiseerde stukken voor te
leggen aan de gemeenteraad ter
agendering voor de raadsvergadering
van oktober 2015.

8

231360

Locatie Kindcentrum Meerssen.

1. Het rapport ‘Analyse locatie
Kindcentrum Meerssen’ vast te
stellen;
2. akkoord te gaan met een verdiepend
vervolgonderzoek, waarbij het
scenario renovatie van het
Juniorcollege niet meer verder zal
worden meegenomen;
3. het gedeelte van de kosten voor dit
onderzoek waarvoor geen dekking is
voorzien, ad. € 5.000,--, bij te ramen
via de 2e bestuursrapportage 2015;
4. de gemeenteraad te informeren over
dit rapport en de vervolgstappen
conform concept-raadsinformatiebrief.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

9

233101

Oprichting Grensinfopunt Maastricht.

In te stemmen met de oprichting van het
Grensinfopunt Maastricht en de daarbij
behorende financiering en de bedragen
op te nemen in de meerjarenbegroting
2016.

10

233116

Invoering regeling briefadres gemeente
Meerssen 2015.

De "Regeling briefadres gemeente
Meerssen 2015" vast te stellen conform
concept.
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