Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 oktober 2018
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluittekst
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 25 september 2018

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 25 september 2018 vast te
stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 25 september 2018

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 25
september 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

3

500063

Diverse uitnodigingen

Aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met
inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

4

516691

Raadsinformatiebrief ontwikkelingen
brandweerzorg Zuid-Limburg

1. Kennis te nemen van de Raadsinformatiebrief ontwikkelingen brandweerzorg
Zuid-Limburg;
2. de Raadsinformatiebrief ontwikkelingen brandweerzorg Zuid-Limburg aan de
gemeenteraad aan te bieden ter kennisgeving.

5

516905

Opdrachtverstrekking begeleiding
communicatietraject voor het proces inzake
het rapport 'Verkenning naar de invoering van
een regieorganisatie Meerssen'

Met toepassing van artikel 18 van de Beleidsregels Aanbestedingen gemeente
Meerssen 2017 opdracht te geven aan Bureau Facet& om het
communicatietraject voor het proces inzake het rapport 'Verkenning naar de
invoering van een regieorganisatie Meerssen' te begeleiden conform de offerte
d.d. 24 september 2018 en het opgestelde communicatieadvies d.d. 21
september 2018.

6

513593

Verlenging overeenkomst Vluchtelingenwerk
inzake begeleiding statushouders bij
huisvestiging

1. De 'Opdracht 2014 Begeleiding statushouders bij vestiging en participatie' van
Vluchtelingenwerk te verlengen voor één jaar (1 januari t/m 31 december 2019);
2. met inachtneming van artikel 18 van het Aanbestedingsbeleid
Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland conform conceptbrief te verzoeken om de
opdracht voor het jaar 2019 te verlengen;
3. de Rijksgelden voor Maatschappelijke Begeleiding (Leersgelden) in te zetten
voor de bekostiging van de begeleidingstrajecten van Vluchtelingenwerk;
4. eventuele tekorten te dekken uit de Egalisatiereserve Statushouders.
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Het college van B&W heeft besloten:

7

516193

Bijplaatsen lichtmast Hekstraat te Ulestraten

1. Dat in er in afwijking van het beleidsplan openbare verlichting 2014 ter plaatse
van de Hekstraat tussen huisnummer 52 en 56 op het gedeelte binnen de
bebouwde kom een lichtmast met bewegingssensor wordt geplaatst;
2. dat het armatuur van de aanwezige lichtmast voor huisnummer 56 wordt
vervangen door een armatuur met een bewegingssensor;
3. de eigenaar van het perceel van huisnummer 56 schriftelijk te vragen de
mogelijkheid te bekijken verlichting met bewegingssensoren op zijn eigen
perceel te gaan toepassen.

8

500065

Programmabegroting 2019

De voorliggende concept-programmabegroting 2019 voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 8 november 2018
en akkoord te gaan met het bijbehorende raadsvoorstel.
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