Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 6 maart 2018
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

336382

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 27 februari 2018.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 27 februari 2018 vast te stellen.

2

336383

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 27
februari 2018.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 27
februari 2018 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

336384

Diverse uitnodigingen.

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

4

335836

Opdrachtverstrekking uitvoering
verkenning haalbaarheid vorming van
regie-organisatie.

Met toepassing van artikel 18 van de
Beleidsregels Aanbestedingen gemeente
Meerssen 2017 opdracht te geven aan
Berenschot Groep B.V. om de verkenning
van de haalbaarheid van de vorming van
een regie-organisatie uit te voeren voor
het bedrag van € 53.400,-- exclusief BTW,
een en ander conform de offerte d.d. 28
februari 2018.

5

334901

Brieven van Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties over
veiligheid breedplaatvloeren naar
aanleiding van instorten parkeergarage
Eindhoven Airport.

1. In te stemmen met de vervolgstappen
3, 4 en 5;
2. de eigenaren van de betreffende
gebouwen per brief op de hoogte te
stellen van het mogelijke
veiligheidsprobleem;
3. conform het verzoek van de minister
de onder 2 bedoelde eigenaren te
verzoeken hun gebouw te laten
controleren door middel van het
stappenplan in het
informatiedocument.

6

335207

Ontwerp-wijzigingsplan ten behoeve van
uitbreiding agrarisch bedrijf Weert 93 te
Bunde.

1. De exploitatieovereenkomst en
verhaalsovereenkomst in het kader
van de uitbreiding van het agrarisch
bedrijf Weert 93 vast te stellen en tot
ondertekening over te gaan;
2. de inspraaknota in het kader van het
betreffende project vast te stellen en
vrij te geven;
3. in te stemmen met de
terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan en ontwerp-besluit voor
het betreffende project.
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Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

335607

Verzoek van Coöperatie tot beheer
drainagesysteem B-plan Dennenberg
U.A.I. tot opheffing van de verplichting tot
instandhouding van een gezamenlijke
overloopvoorziening voor
hemelwaterafvoer.

1. In te stemmen met het ingekomen
verzoek van de Coöperatie tot beheer
drainagesysteem "B-plan
Dennenberg" U.A.I. om de
verplichtingen en kettingbeding uit de
koopaktes te schrappen voor de
instandhouding van het collectieve
infiltratiesysteem vanwege het feit dat
er alternatieve individuele
voorzieningen worden getroffen,
onder de voorwaarde dat het definitief
schrappen zal gebeuren nadat de
betreffende voorzieningen zijn
gerealiseerd;
2. in te stemmen met de conceptantwoordbrief aan de Coöperatie en
over te gaan tot ondertekening;
3. in te stemmen met het ondertekenen
van het procesverbaal voor de
eindoplevering van het project
Overbunde Dennenberg en conform
de exploitatieovereenkomst
Overbunde Dennenberg de
grondoverdracht van de gronden van
openbaar nut te laten plaatsvinden;
4. in te stemmen met de doorlevering en
overdracht van een gedeelte van de
over te dragen gronden, onderdeel
van perceel kadastraal bekend Bunde
sectie A nr. 3908, aan het
Waterschap Limburg met daarop
gesitueerd een hemelwaterbuffer en
een beek ten behoeve van de afvoer
van hemelwater.

8

335445

Toegankelijk maken Hof van Oranje voor
minder validen door het aanpassen van
de aanwezige bestrating.

1. Akkoord te gaan met het toegankelijk
maken van de ingangen van de
hoofdentrees van de appartementen
gelegen aan het Hof van Oranje voor
minder validen;
2. kennis te nemen dat het in het
investeringsplan opgenomen bedrag
van € 17.500,-- voor het toegankelijk
maken van het Hof van Oranje voor
minder validen hiervoor zal worden
ingezet.
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9

335738

Benoeming monumentendeskundige en
dorpsarchitect.

1. De heer C.H. Meys MA voor de
periode van 3 jaar te benoemen als
monumentendeskundige en lid van de
gemeentelijke
monumentencommissie van de
gemeente Meerssen;
2. de heer ir. R. Smeets voor de periode
van 3 jaar te benoemen als
plaatsvervangend lid van de
gemeentelijke
monumentencommissie van de
gemeente Meerssen;
3. de heer ir. J. Hendrix voor de periode
van 3 jaar te herbenoemen als
'dorpsarchitect' belast met de
welstandsadvisering voor de
gemeente Meerssen;
4. de 'dorpsarchitect' van de gemeente
Stein voor de periode van 3 jaar te
benoemen als plaatsvervanger van
bovenstaande dorpsarchitect.

10

333608

Toezegging tijdens de
Raadsadviesvergadering van 19 maart
2017 met betrekking tot de rol en positie
van de Stichting Duurzaam Meerssen.

In te stemmen met de conceptantwoordbrief aan de gemeenteraad.
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