Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 6 juni 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

304588

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 30 mei 2017.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 30 mei 2017 vast te stellen.

2

304590

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 30
mei 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 30
mei 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

304593

Diverse uitnodigingen.

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

4

295048

Verkoop grond nabij de Gasthuisstraat te
Meerssen aan Lidl.

1. 39 m² grond tegen € 400,--/m²
exclusief BTW aan Lidl te verkopen;
2. voor kosten bouwrijpmaken,
taxatierapport en visie op revitalisatie
ca. € 7.000,-- uit de opbrengst
beschikbaar te stellen.

5

303388

Wegonderzoek Sint Catharinastraat te
Ulestraten.

1. Akkoord te gaan met het verrichten
van wegonderzoeken ter plaatse van
de Sint Catharinastraat;
2. gebruikmakend van artikel 18, af te
wijken van de Beleidsregels
Aanbestedingen gemeente Meerssen
2015 en maar bij 1 firma een offerte
namelijk Sweco op te vragen in plaats
van bij 2 firma's;
3. Sweco opdracht te verstrekken voor
het verrichten van wegonderzoeken
ter plaatse van de Sint
Catharinastraat;
4. alvorens een financieel krediet aan de
gemeenteraad te vragen, de kosten
gemoeid met de wegonderzoeken ter
plaatse van de Sint Catharinastraat in
afwachting van de resultaten,
conclusies en aanbevelingen
(vooralsnog) ten laste van de
voorziening Verhardingen te brengen.
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6

299954

Verkoop gronden achter
Weerterbroekplantsoen te Meerssen naar
aanleiding van ontheffing verstrekt door
Gedeputeerde Staten aan wethouder
Houben.

Naar aanleiding van de inmiddels
verstrekte ontheffing door Gedeputeerde
Staten aan wethouder Houben:
1. de te verkopen stukken grond uit de
groenstrook te verdelen conform
toelichting bij collegebesluit d.d. 27
september 2016;
2. de kopers een overeenkomst tot
ingebruikgeving om niet aan te bieden
voor het hebben van een gezamenlijk
voetpad voor de percelen
Weerterbroekplantsoen 4, 6 en 12 ter
ontsluiting van de achtertuin;
3. de overblijvende groenstrook als
zodanig te handhaven;
4. het verzoek tot verkrijgende verjaring
van de betreffende persoon te
erkennen;
5. rekening te houden met het bezwaar
van de andere persoon namelijk dat
een gedeelte van de strook groen in
eigendom bij de gemeente blijft.

7

251134

Eindafrekening rioolproject Rothem
Noord.

1. Kennis te nemen van het feit dat het
werk binnen het geraamde en
beschikbare budget is uitgevoerd;
2. akkoord te gaan met de
eindafrekening;
3. akkoord te gaan met een votering ad
€ 228.685,98 waarvan € 215.510,07
ten laste komt van riolering en
€ 13.175,91 ten laste komt van de
voorziening wegen.

8

303709

Contractering van drie landelijke
voorzieningen in het sociaal domein:
Kindertelefoon, Sensoor (Luisterend Oor)
en AKJ (vertrouwenswerk Jeugd).

Onder voorbehoud van nadere
info/besluitvorming van rijkswege:
1. in te stemmen met de contractering
van De Kindertelefoon, Luisterend oor
en Vertrouwenswerk jeugd met
ingang van 1 januari 2018 voor de
periode van 4 jaar;
2. in de tweede bestuursrapportage
2017 een bedrag van € 18.000,-- bij te
ramen aan de baten- en lastenkant
mits we financiële middelen van het
Rijk toegekend krijgen;
3. de overeenkomst te ondertekenen
door de burgemeester.

9

303161

Jeugdbeleid: verlenging inhuur
jeugdcoach via Honée Plus Company
(contractmanagement Driessen).

De inhuur van de jeugdcoach via Honée
Plus Company:
1. te verlengen voor de duur van 1 jaar
(1 juni 2017 tot 1 juni 2018);
2. met een contractomvang van
maximaal 488,82 uren;
3. onder contractmanagement van
Driessen.
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10

304600

Machtiging aan burgemeester tot
deelname aan stemmingen op Algemene
Ledenvergadering (ALV) van de VNG op
14 juni 2017 in Goes.

Burgemeester M. Clermonts-Aretz te
machtigen om deel te nemen aan de
stemmingen op de ALV van de VNG op
14 juni 2017 te Goes.

11

304600

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie BRUG-M over gang
van zaken betreffende tennisverenigingen
c.q. tennisaccommodaties.

De vragen van de fractie BRUG-M over
gang van zaken betreffende
tennisverenigingen c.q.
tennisaccommodaties te beantwoorden
conform concept-brief.
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