Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 4 oktober 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

272605

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 27 september 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
27 september 2016 vast te stellen.

2

272606

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 27
september 2016.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 27
september 2016 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

272610

Diverse uitnodigingen.

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

4

271122

Verzoek om taverne Wijngaardshof,
Wijngaardsberg 1 te Ulestraten aan te
wijzen tot huis der gemeente voor een
huwelijksvoltrekking.

Taverne Wijngaardshof, Wijngaardsberg
1, 6235 ND Ulestraten (kadastraal
bekend MSN01, sectie K, nr 460) aan te
wijzen als trouwlocatie voor de voltrekking
van een huwelijk op 21 juli 2017.

5

267322

Afsluiten nieuwe overeenkomsten met
betrekking tot het verrichten van kleine
(onderhouds)werkzaamheden in de
openbare ruimte.

Gebruikmakend van artikel 18 van het
aanbestedingsbeleid en in navolging van
de in november 2011 en april 2012 door
de gemeenteraad aangenomen moties,
nieuwe overeenkomsten met betrekking
tot het verrichten van kleine
(onderhouds)werkzaamheden af te sluiten
met de firma's Odekerken, Brune en
Sassen en wel voor de periode van 4 jaar
(1 januari 2017 tot en met 31 december
2020).

6

271891

Verzoek van inwoner aan Ministerie
Infrastructuur en Milieu om de
Beheersverordening Kernen gedeeltelijk
te vernietigen.

Akkoord te gaan met het conceptschrijven aan het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu.

7

271959

Eenmalige bijdrage aan de lokale omroep
Meer Vandaag voor de aankoop van
apparatuur.

Eenmalig een bedrag beschikbaar te
stellen ter grootte van € 30.000,-- voor de
doorontwikkeling en de aankoop van
apparatuur ten behoeve van de lokale
omroep Meer Vandaag. Dit bedrag zal
worden meegenomen in de 2e
bestuursrapportage 2016. Mocht het
saldo van de 2e bestuursrapportage
ontoereikend zijn dan zal dekking
plaatsvinden uit de algemene reserve.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

272611

Spoedonderzoek en spoedherstel van gat
naast asfalt aan de Slingerberg te Geulle.

Ook op www.meerssen.nl
Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen

1. Met toepassing van artikel 18 van het
aanbestedingsbeleid opdracht te
verstrekken voor onderzoek en
herstel aan Wegenbouw Van de
Kreeke N.V. en de hiermee gemoeide
kosten van circa € 160.000,-- af te
dekken uit de post riool;
2. de gemeenteraad middels
raadsinformatiebrief terzake te
informeren.
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