Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 november 2018
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijsten B&Wvergaderingen d.d. 30 oktober 2018 en 1
november 2018

De besluitenlijsten van de B&W vergaderingen d.d. 30 oktober 2018 en 1
november 2018 vast te stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 30 oktober 2018

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 30
oktober 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

3

500063

Diverse uitnodigingen

Aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met
inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

4

504517

Gunning nationale openbare aanbesteding
dakrenovatie Bestuurscentrum

De uitvoering van de renovatiewerkzaamheden van de platte daken van het
Bestuurscentrum voorlopig te gunnen aan Van Doorn Dakspecialist Zuidwest
Nederland b.v. en de kosten ad € 101.685,-- te dekken uit de voorziening
planmatig onderhoud gebouwen.

5

506609

Beslissing op bezwaarschrift tegen afwijzing
aanvraag mantelzorgcompliment

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift tegen de afwijzing van de aanvraag voor een
mantelzorgcompliment 2017 ongegrond te verklaren;
3. het primaire besluit d.d. 22 mei 2018 te handhaven.
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6

520289

Zorginkoop Wmo/Beschermd Wonen 2019

1. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en
zorgaanbieders gericht op het proces van bestuurlijk aanbesteden tot en met
2022 aan te gaan;
2. de aflopende dienstverleningsovereenkomst Wmo tussen gemeenten en
zorgaanbieders (raamovereenkomst) te actualiseren en vast te stellen;
3. de aflopende dienstverleningsovereenkomst Beschermd Wonen tussen
gemeenten en zorgaanbieders (raamovereenkomst) te actualiseren en vast te
stellen;
4. in te stemmen met de verdere doorontwikkeling van de inkoop
Wmo/Beschermd Wonen en daartoe de bijlagen bij de
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor 2019 vast te stellen;
5. de manager sociaal beleid van de gemeente Maastricht te mandateren op
basis van deze contractstukken DVO's met de zorgaanbieders aan te gaan.

7

516936

Verdieping en evaluatie Taalcafé Meerssen

1. Het eerste half jaar van het Taalcafé Meerssen te evalueren;
2. te onderzoeken of uitbreiding van de huidige locaties en/of uitbreiding naar
andere kernen gewenst is;
3. de coördinatie van het Taalcafé per 1 januari 2019 over te dragen aan de
vrijwilligers;
4. een Projectmiddag Vluchtelingen/Statushouders te organiseren voor de
leerlingen van Stella Maris College;
5. bovenstaande werkzaamheden uit te besteden aan betreffende persoon,
docente bij Stella Maris College;
6. de kosten van bovenstaande werkzaamheden, betreffende het uurloon van
betreffende persoon, te dekken uit de Egalisatiereserve Statushouders.

8

520372

“Plan van aanpak Personen met verward
gedrag, bouwstenen voor maatwerk”

1. Het “Plan van aanpak Personen met Verward Gedrag, Bouwstenen voor
maatwerk”, met inbegrip van de afzonderlijke projecten vast te stellen;
2. de gemeenteraad te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.
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9

511415

Realisatie openbaar speelterrein bij
Kindcentrum De WereldSter te MeerssenWest

1. Akkoord te gaan met de extra incidentele kosten van € 54.577,-- voor de
realisatie van het openbaar speelterrein tussen Kindcentrum De WereldSter en
gemeenschapshuis De Stip conform bijlage 1, en dit te dekken uit het
projectbudget Kindcentrum;
2. INNOVO te machtigen en volmacht te verstrekken voor de realisatie van het
speelterrein;
3. conform artikel 18 van de aanbestedingsregels de opdracht voor de realisatie
van het speelterrein onderhands weg te zetten bij Yalp;
4. akkoord te gaan met de voorgestelde bruikleenovereenkomst met
schoolbestuur INNOVO inzake het in gebruik geven van het openbaar
speelterrein;
5. de structurele jaarlijkse kosten voor onderhoud, inspecties en verzekering bij
de 1e bestuursrapportage 2019 meerjarig bij te ramen met € 1.831,-- op de post
Speeltoestellen;
6. de jaarlijkse storting in de reserve Speelterreinen bij de 1e bestuursrapportage 2019 op te hogen met € 8.000,--.

10

516371

Verordening naamgeving en nummering
(adressen) gemeente Meerssen 2019

In te stemmen met het concept-raadsvoorstel om:
1. de verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Meerssen
2019 vast te stellen;
2. de oude verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente
Meerssen 2011 in te trekken.
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11

510716

Energietransitie participatie door middel van
brainstormsessies (energietafels)

1. De memo "Meerssen energie neutraal in 2034" voor kennisgeving aan te
nemen;
2. de regionale stukken "verslag Bestuurlijke bijeenkomst Regionale Energie
Strategieën (RES)", "Provinciale regionale energiestrategie, Energie in transitie"
en "startoverleg Heuvelland van het gas los" voor kennisgeving aan te nemen;
3. conform toezegging 509005 een themabijeenkomst voor de gemeenteraad te
organiseren inzake energietransitie;
4. de kosten voor de organisatie van de themabijeenkomst af te dekken vanuit
de kostenplaats energie.

12

516343

Invulling zwerfafvalgelden uit de landelijke
Raamovereenkomst Verpakkingen

1. Akkoord te gaan met de uitvoering analyse winkelgebied gericht op
zwerfafval;
2. akkoord te gaan met het 1 jarige abonnement voor de schoonmonitor van
ABR Activatie;
3. de kosten van € 6.900,-- af te dekken uit de hiervoor gereserveerde
"NedVang" gelden;
4. de ondernemersverenigingen te informeren over de schoonste winkelgebied
verkiezing.

13

501409

Eindafrekening aanleg kunstgrasvelden bij
RVU, SV Meerssen en VV Bunde

In te stemmen met de eindafrekening van het project aanleg kunstgrasvelden
en het concept-raadsvoorstel te accorderen en voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 13 december 2018
waarbij de overschrijding ter grootte van € 45.130,-- wordt afgedekt uit de
reserve binnen- en buitensportaccommodaties (sportveldenbeheerplan).

Pagina 4 van 5

Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

14

507124

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit op
WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van
Bestuur) inzake kwestie St. Catharinastraat te
Ulestraten.

1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie
Bezwaarschriften van 10 september 2018;
2. het bezwaar 4 met betrekking tot het primaire verzoek 8 en bezwaar 5
gegrond te verklaren;
3. deels in afwijking van het advies de overige bezwaren ongegrond te
verklaren;
4. over te gaan tot vergoeding van de proceskosten ad € 1.002,--.

15

516822

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie Lokaal DNA inzake
werkzaamheden waterleidingen Prinses
Wilhelminaweg te Bunde

De vragen van de fractie Lokaal DNA inzake werkzaamheden waterleidingen
Prinses Wilhelminaweg te Bunde te beantwoorden conform concept-brief.

16

500065

Aansprakelijkstelling van gemeente door 34
bewoners van de St. Catharinastraat te
Ulestraten voor schade aan hun woning.

De verzekeraar te verzoeken de aansprakelijkheid verder af te handelen.

17

500065

Advies samenscholingsverbod Spoorstraat
Bunde.

1. Geen nieuw samenscholingsverbod in te stellen rondom de Meerssense
Ontmoetingsplek (MOP) aan de Spoorstraat in Bunde;
2. de gemeenteraad te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.
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