Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 5 april 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

250965

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 29 maart 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
29 maart 2016 vast te stellen.

2

250966

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 29
maart 2016.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 29
maart 2016 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

250967

Diverse uitnodigingen.

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

4

248809

Kadernota 2017, ontwerpbegroting 2017
en ontwerpmeerjarenraming 2017-2021
GR (Gemeenschappelijke Regeling)
BsGW (Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen).

1. Kennis te nemen van de kadernota
2017, de ontwerpbegroting 2017 en
de ontwerpmeerjarenraming 20172021 van de GR BsGW;
2. de kadernota 2017 GR BsGW ter
kennisname door te leiden naar de
gemeenteraad;
3. de gemeenteraad voor te stellen om
in te stemmen met de voorliggende
ontwerpbegroting 2017 en
ontwerpmeerjarenraming 2017-2021
van de GR BsGW en terzake geen
zienswijzen in te dienen; een en
ander conform concept-raadsvoorstel
ten behoeve van de raadsvergadering
van 25 mei 2016.

5

250096

Raadsinformatiebrief over stand van
zaken snelfietsroute Maastricht Meerssen
Beek Sittard.

De Raadsinformatiebrief over stand van
zaken snelfietsroute Maastricht Meerssen
Beek Sittard vast te stellen en aan te
bieden aan de gemeenteraad.

6

249854

Beslissing op bezwaarschrift tegen
subsidieovereenkomst behorende bij
subsidiebeschikking tot subsidieverlening
project cascoherstel Hoeve Klinkenberg.

1. Kennis te nemen van het advies van
de Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften
van 1 maart 2016;
2. conform het onder 1 bedoelde advies
het bezwaarschrift van reclamanten
niet-ontvankelijk te verklaren.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

248985

Principeverzoek voor het wijzigen van het
gebruik in wonen/recreatie op het adres
Klinkenberg 2 te Rothem.

1. In principe medewerking te verlenen
aan het verzoek om het gebruik van
het rijksmonument Klinkenberg 2 te
Rothem te wijzigen naar
wonen/recreatie zodat het mogelijk
wordt naast de bestaande woning het
pand te gebruiken als
groepsrecreatiewoning;
2. de verhaalsovereenkomst conform
concept vast te stellen en tot
ondertekening over te gaan.

8

249589

Subsidie-aanvraag 2016 Humanitas
Maastricht-Heuvelland voor de uitvoering
van lichte trajecten van de Begeleide
OmgangsRegeling (BOR). Dit betreft de
aanpak van omgangsproblematiek bij
vechtscheidingen.

Akkoord te gaan met het verlenen van
een subsidie van € 4.340,-- aan
Humanitas voor de uitvoering van twee
lichte BOR-trajecten. Deze trajecten
kunnen zowel verplicht door de rechter
worden opgelegd als in het vrijwillig kader
worden aangeboden.

9

250963

Aanwijzing vertegenwoordiger in de
Gemeenschappelijke Regeling GGD ZuidLimburg.

Burgemeester Mirjam Clermonts aan te
wijzen als plaatsvervangend lid van het
Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling GGD ZuidLimburg.

10

250963

Centrumplan Ulestraten en gymzaal
Ulestraten.

In te stemmen met het conceptantwoordschrijven aan de gemeenteraad
over het voorstel van de fractie BRUG-M
voor de omvorming van de huidige
basisschool De Triangel tot een
kindcentrum.

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

Informatie: bureau Communicatie
myriam.cuypers@meerssen.nl
nadia.cortenraad@meerssen.nl

of bel 043-3661608
of bel 043-3661618

