Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 februari 2020
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 28 januari 2020

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 28 januari 2020 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 28 januari 2020

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 28
januari 2020 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

545301

Beslissing op bezwaarschrift tegen opgelegde
last onder dwangsom in verband met
gerealiseerde woningsplitsing pand
Vliegenstraat te Bunde

1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie
Bezwaarschriften van 10 december 2019;
2. het bezwaarschrift ontvankelijk, doch de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten met gewijzigde aanpassing van de
motivering;
4. in te stemmen met de oplossingsrichting zoals verwoord in de conceptantwoordbrief naar aanleiding van het ingediende principeverzoek en deze brief
te ondertekenen en te versturen.

5

564026

Aanpassing verordening reclamebelasting en
correctie ten onrechte opgelegde aanslagen
reclamebelasting

1. Vast te stellen dat het Stationsplein ten onrechte is opgenomen bij de
gebiedsomschrijving van artikel 2 van de verordening reclamebelasting;
2. bij de eerstvolgende aanpassing van de verordening reclamebelasting het
Stationsplein te schrappen uit artikel 2;
3. de BsGW te vragen de aanslagen reclamebelasting die zijn opgelegd aan de
twee ondernemers gevestigd op het Stationsplein te vernietigen en aan deze
ondernemers geen aanslag reclamebelasting 2020 op te leggen;
4. het ten onrechte opgelegde bedrag van in totaal € 3.850,-- via de 1e
bestuursrapportage 2020 te corrigeren;
5. de portefeuillehouder economie in een persoonlijk gesprek met de twee
ondernemers van het Stationsplein op gepaste wijze excuus aan te laten bieden
voor deze omissie.
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6

562450

Bestuursrapportage 3e kwartaal 2019 BsGW
(Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen)

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 3e kwartaal 2019;
2. het inmiddels door BsGW in rekening gebrachte aandeel in het geschat
negatief resultaat 2019 BsGW, voor Meerssen bepaald op € 8.704,--, te
verwerken in het rekeningresultaat 2019.

7

558743

Herstel Leukderbeek/-voetpad en Actieplan
Vuursalamander

1. In te stemmen met het Plan van Aanpak ‘Herstel Leukderbeek/-voetpad (PIO
Bunderbos)’;
2. in te stemmen met de gemeentelijke bijdrage van € 148.000,-- in de uitvoering
van het Plan van Aanpak ‘Herstel Leukderbeek/-voetpad (PIO Bunderbos)’;
3. in te stemmen met het ‘Actieplan Vuursalamander Bunderbos’;
4. in te stemmen met de gemeentelijke bijdrage van € 5.000,-- in de uitvoering
van het 'Actieplan Vuursalamander Bunderbos';
5. in te stemmen met de uitvoering van maatregelen op eigendom van de
gemeente Meerssen langs de Heiligenbeek en langs de Brugweg;
6. de gemeenteraad conform concept-raadsvoorstel te informeren over deze
besluitvorming en te verzoeken het restant van de bijdrage voor natuur vanuit
het project Overbunde-Denneberg ad € 69.556,-- uit de Algemene Reserve in te
zetten als dekking;
7. het restant te dekken uit de posten Reconstructie wegen 2019, Herstel
onverharde wegen en Riool;
8. ten behoeve van de uitvoering van het integrale maatregelenpakket de
hiervoor opgestelde Uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen na akkoord
gemeenteraad en akkoord Waterschap Limburg.
De burgemeester besluit wethouder Paul Sanders te machtigen de
uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen.

8

564576

Raadsvoorstel voor de locatie van de
raadsvergaderingen vanaf februari 2020

In te stemmen met het concept-raadsvoorstel om de raadsvergaderingen vanaf
februari 2020 vooralsnog te laten plaatsvinden in de kantine van het
gemeentehuis.

Pagina 2 van 3

Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

9

531778

Evaluatie Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg:
opdrachtverlening door de 16 Zuid-Limburgse
gemeenten aan Stec Groep voor de evaluatie
van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

In te stemmen met de ondertekening van de akkoordverklaring door wethouder
Paul Sanders om de heer C. Vankan, voorzitter van het regionaal
portefeuillehoudersoverleg Wonen & Ruimte Maastricht Heuvelland als
penvoerder te machtigen voor de gunning van de opdracht aan Stec Groep voor
de evaluatie Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.
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