Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 3 mei 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

254466

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 25 april 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
25 april 2016 vast te stellen.

2

254485

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 25
april 2016.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 25
april 2016 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

254486

Diverse uitnodigingen.

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

4

254119

Gezamenlijke aanbesteding gemeenten
Maastricht en Meerssen met betrekking
tot het project "Onderhoud van
wegmarkeringen in de gemeenten
Maastricht en Meerssen".

1. Kennis te nemen van de uitslag van
de gehouden gezamenlijke
aanbesteding van het project
"Onderhoud van wegmarkeringen in
de gemeenten Maastricht en
Meerssen";
2. de gemeente Maastricht toestemming
te geven om namens de gemeente
Meerssen de betreffende
markeringswerkzaamheden te
gunnen aan de laagste inschrijver
namelijk de firma Maassen.

5

254383

Principeverzoek gebruik begane grond
Stationstraat 6 te Meerssen ten behoeve
van fitness.

In principe in te stemmen met het plan tot
gebruik van de begane grond van het
pand aan de Stationstraat 6 te Meerssen
voor kleinschalige fitness.

6

253519

Bestuursrapportage 4e kwartaal 2015
BsGW (Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen).

Kennis te nemen van de
bestuursrapportage 4e kwartaal 2015 van
de BsGW.

7

253461

Hertaxatie kunst / kunstwerken van de
gemeente Meerssen.

De opdracht hertaxatie kunstbezit van de
gemeente Meerssen te verlenen aan
Veilinghuis en gecertificeerd
Taxatiebureau Venduehuis Dickhaut B.V.
te Maastricht voor een bedrag van
€ 1.100,-- exclusief BTW.

8

253242

Regeling Loonkostensubsidie Mobility &
Talent Centre Zuid-Limburg.

1. De Regeling Loonkostensubsidie
Mobility & Talent Centre Zuid-Limburg
vast te stellen;
2. de kosten van de regeling te dekken
uit het BUIG-budget (budget voor
uitkeringen), aangezien de regeling
gebaseerd is op de regeling van
artikel 10d Participatiewet.
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9

254088

Verzoek IVN Ulestraten om standpunt van
college met betrekking tot
ontmoetingsplek jeugd op de
picknickplaats aan de Hoolstraat in
Waterval.

In afwachting van het resultaat van een
nog te organiseren overleg tussen IVNUlestraten en de betreffende jeugd,
vooralsnog geen verdere actie te
ondernemen.

10

254215

Notitie Jeugd: “Respectvol samenwerken
in Meerssen”.

1. Kennis te nemen van de notitie
"Respectvol samenwerken in
Meerssen";
2. de inhoud van de notitie "Respectvol
samenwerken in Meerssen" tijdens de
Raadsadviesvergadering van 11 mei
2016 te presenteren aan de
gemeenteraad.

11

254502

Voorschot subsidie Stichting Meer
Vandaag.

De Stichting Meer Vandaag een
subsidievoorschot te verstrekken ter
grootte van € 2.500,--.

12

253898

Harmonisatie kinderopvang en
peuterspeelzalen: verordening
peuterprogramma gemeente Meerssen
2017.

1. De ontwerp-verordening
peuterprogramma gemeente
Meerssen 2017 voor te leggen aan de
gemeenteraad in de raadsvergadering
van 7 juli 2016;
2. de ontwerp-verordening
peuterprogramma gemeente
Meerssen 2017 zes weken ter inzage
te leggen, aangezien afdeling 3.4
Uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van de
Algemene wet bestuursrecht van
toepassing is.

13

253261

Ontwerpbegroting 2017 en jaarrekening
2015 Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Milieuparken Geul en Maas.

De gemeenteraad voor te stellen:
1. geen zienswijze te geven over de
ontwerpbegroting 2017 van GR Geul
en Maas;
2. kennis te nemen van de jaarrekening
2015 van GR Geul en Maas.

14

252481

Subsidie VVV Zuid-Limburg
convenantperiode 2017-2020.

In te stemmen met de door de VVV ZuidLimburg gevraagde jaarlijkse bijdragen
over de periode 2017-2020.
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15

248550

Externe ondersteuning bij de realisatie,
het beheer en onderhoud van de
(informatie)beveiligingsprocedures op het
gebied van de BRP (Basisregistratie
Personen) en Waardedocumenten
(reisdocumenten).

1. In te stemmen met het voorstel om
(vooralsnog) incidenteel € 6.000,-beschikbaar te stellen voor externe
ondersteuning bij de realisatie en het
beheer van de
(informatie)beveiligingsprocedures die
vanuit de BRP en Paspoortwet
worden vereist;
2. hiervoor in beginsel aan te wenden
het in de nog vast te stellen ICT-nota
geraamde budget voor de realisatie
van het gemeentelijk
informatiebeveiligingsbeleid (conform
BIG (Baseline Informatiebeveiliging
Gemeenten));
3. indien na vaststelling van de ICT-nota
(mei 2016) mocht blijken dat deze
nota geen ruimte (meer) geeft voor
dekking van deze kosten of indien
blijkt dat de nota niet geaccordeerd
wordt, het benodigde bedrag voor de
externe ondersteuning bij te ramen in
de 1e of 2e bestuursrapportage 2016.

16

252486

Beoordeling rioolinspecties 2015.

Naar aanleiding van de gehouden
onderhandse aanbesteding op basis van
de laagste prijs te gunnen aan de
inschrijver InRio voor het beoordelen van
de rioolinspecties 2015.
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