Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 5 september 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

315866

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 29 augustus 2017.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 29 augustus 2017 vast te stellen.

2

315868

Diverse uitnodigingen.

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

3

316052

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 29
augustus 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 29
augustus 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

4

314272

Hervorming burgerlijke stand ten einde
het aantal kosteloze huwelijken terug te
dringen.

1. Het beleid vast te stellen omtrent het
kosteloze huwelijk/geregistreerd
partnerschap, inhoudende een
versobering van de voltrekking van
het kosteloze huwelijk/geregistreerd
partnerschap;
2. over te gaan tot invoering van het
budgethuwelijk;
3. de 'rechtspositieregeling voor de
buitengewoon ambtenaar burgerlijke
stand van de gemeente Meerssen en
de gastvrouw' vast te stellen onder de
intrekking van de bestaande
rechtspositieregeling van 21
december 2010. Intrekking geschiedt
op de dag van inwerkingtreding van
de nieuwe rechtspositieregeling;
4. de gewijzigde dienstverlening op het
gebied van de huwelijken na één jaar
te evalueren.

5

312715

Subsidieverlening aan Careless Running
voor respijtzorg in de gemeente
Meerssen.

Het project Careless Running een
subsidie van € 5.700,-- inclusief BTW te
verlenen voor de duur van één jaar om
het hardloopprogramma op te starten en
uit te voeren in de gemeente Meerssen.
De duur van het programma en de
subsidieverlening loopt van 1 oktober
2017 tot en met 30 september 2018.

6

315869

Vervanging gestolen kunstwerk van
beeldend kunstenaar Paul Beckers aan
de rotonde Sint Josephstraat te
Meerssen.

In te stemmen met het plaatsen van een
nieuw kunstwerk van de hand van
beeldend kunstenaar Paul Beckers in het
gebied kruising Charles Eijckstraat en de
Pastoor M. Sterckenstraat te Meerssen.
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