Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 december 2019
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 26 november 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 26 november 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 26 november 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 26
november 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

3

531781

Diverse uitnodigingen

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

4

560008

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie BRUG-M inzake vacaturetekst
communicatieadviseur

De vragen van de fractie BRUG-M inzake vacaturetekst communicatieadviseur
te beantwoorden conform concept-brief.

5

524594

Interne en externe evaluatie subsidiebeleid
gemeente Meerssen

1. Akkoord te gaan met de uitgangspunten uit de interne en de externe evaluatie
en hiermee;
2. opdracht te verlenen om de beleidsaanbevelingen zoals opgenomen in de
documenten nader uit te werken waarbij er;
3. voor de nadere inhoudelijke uitwerking van de beleidsaanbevelingen gebruik
zal worden gemaakt van externe inhuur van organisatie Ne9en;
4. de kosten voor de externe inhuur met een omvang van € 4.760,-- exclusief
BTW te dekken uit het budget dat eenmalig/incidenteel beschikbaar is gesteld
door de gemeenteraad ten behoeve van stimulering van krachtige en
toekomstbestendige vrijwilligersorganisaties (reserve);
5. akkoord te gaan met de concept-Raadsinformatiebrief over de evaluatie en de
verstrekte subsidies 2018.

6

554553

Kosten HDC (Harley Davidson Club) BIG
(Bunde Itteren Geulle) voor gebruik
Amicitascomplex te Meerssen-West

In te stemmen met een bedrag ter grootte van € 3.137,15 voor het gebruik van
het Amicitascomplex door de HDC BIG.

Pagina 1 van 3

Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

558503

Subsidieverzoek Stichting Behoud Sint
Martinuskerk Geulle inzake restauratie
schilderij ‘De bewening’

Geen subsidie beschikbaar te stellen aan de Stichting Behoud Sint Martinuskerk
Geulle ten behoeve van de restauratie van het schilderij 'De bewening'.

8

554799

Subsidieverzoek Bibliotheek Meerssen inzake 1. Op basis van artikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene wet bestuursrecht,
Taalrijk en VoorleesExpress
subsidie te verstrekken aan de Bibliotheek Meerssen ten behoeve van de
projecten TaalRijk en VoorleesExpress;
2. de kosten van € 21.507,-- te dekken uit de exploitatiepost
Onderwijsachterstandenbeleid.

9

556304

Verlening volmacht aan Shared Service
Center Zuid-Limburg (SSC-ZL) ten behoeve
van aanbesteding leerlingenvervoer 2020

Conform het concept-document het Shared Service Center Zuid Limburg (SSCZL) volmacht te verlenen voor het opstellen van de aanbestedingsstukken, het
uitvoeren van de Europese aanbesteding en volmacht te geven voor het gunnen
van de opdracht.

10

558702

Subsidieverzoek Stella Maris College ten
behoeve van reanimatieonderwijs

1. Op basis van artikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene wet bestuursrecht het
Stella Maris College een eenmalig subsidie van € 2.000,-- te verstrekken ten
behoeve van de reanimatiecursussen voor haar leerlingen;
2. deze kosten te dekken uit de post Onderwijs Algemeen.

11

559613

Herinrichting Eburonenpark te Rothem

1. Het in samenspraak met omwonenden, Buurtnetwerk en Werkgroep
Speelvoorzieningen opgestelde ontwerp voor het Eburonenpark (minimale en
maximale variant) vast te stellen;
2. in principe in te stemmen met verkoop van resterende gronden aan
aanwonenden na afronding project;
3. Wonen Meerssen te verzoeken € 100.000,-- (25% van het richtbudget) bij te
dragen in de uitvoering van het project;
4. € 50.000,-- Revitalisering Rothem Zuid te gebruiken voor project
Eburonenpark;
5. Bureau Verbeek opdracht te verlenen voor het maken van het bestek en
hiertoe af te wijken van het aanbestedingsbeleid op basis van artikel 18;
6. de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief te informeren over de
voortgang.
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Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

12

555726

Invoering Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz) per 1 januari 2020

1. In te stemmen met het beleggen van de meldfunctie, triage en verkennend
onderzoek bij de gemeente Maastricht;
2. het 'horen' in het kader van de crisismaatregel uit te besteden aan Khonraad;
3. het geschatte tekort voor de uitvoering Wvggz voor 2020, namelijk € 6.700,-(2021: € 4.600,--, 2022 e.v.: € 5.600,--) bij de 1e bestuursrapportage 2020 bij te
ramen uit de Algemene reserve;
4. akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief;
5. akkoord te gaan met de concept-informatiebrief voor de Adviesraad Sociaal
Domein Meerssen.

13

552205

Nieuwe overeenkomst OGN2021
1. Kennis te nemen van de nieuwe overeenkomst met betrekking tot de
(Overeenkomst Gemeenten en Nutsbedrijven) OGN2021 (Overeenkomst Gemeenten en Nutsbedrijven);
2. in te stemmen met het afsluiten van de nieuwe OGN2021.

14

551527

Intrekken verkeersbesluit parkeerregulering
Het verkeersbesluit inzake parkeerregulering Herkenberg-Gansbaan-Hoekweg in
Herkenberg-Gansbaan-Hoekweg te Meerssen te trekken en niet over te gaan tot het invoeren van een parkeerschijfzone
(blauwe zone) in de Herkenberg, Gansbaan en Hoekweg.

15

531778

Waardering voor de Stichting Behoud Sint
Martinuskerk Geulle voor de restauratie van
het schilderij ‘De bewening’

€ 500,-- voor de restauratie van het schilderij ‘De bewening’ te sponsoren.
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