Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 mei 2019
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 30 april 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 30 april 2019 vast te stellen.

2

531781

Diverse uitnodigingen

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

3

519209

Uitvoeringsbeleid gevonden fietsen

1. Op grond van artikel 5.1.11 van de Algemene plaatselijke verordening voor de
gemeente Meerssen aan te wijzen als gebieden waar het, ter voorkomen van
overlast dan wel in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente,
verboden is op of aan de weg fietsen en/of bromfietsen buiten de daarvoor
bestemde ruimtes te plaatsen of laten staan:
a. het OV knooppunt (bus/treinstation) Meerssen inclusief het Stationsplein
en P&R terrein,
b. het OV knooppunt (bus/treinstation) Bunde, inclusief de Spoorstraat;
2. het Protocol gevonden fietsen versie november 2014 te vervangen door het
Protocol gevonden fietsen 2019.

4

532279

Aanpassing software ten behoeve van BAG
(Basisadministratie Adressen en Gebouwen)
registratie

1. Aan Pinkroccade opdracht te geven voor levering en installatie I-Objecten 2.0;
2. aan NedGraphics de opdracht de verlenen voor de geografische koppeling
van de informatie uit I-Objecten aan de geografische BAG-kaart;
3. het benodigde bedrag ad € 23.820,-- te voteren.

5

508845

Waarderingssubsidie 2019 Jonkheid
Bartholomeus Meerssen

1. Het bestreden besluit van 3 december 2018 in te trekken waarbij het subsidie
slechts voor een deel is toegekend;
2. aan vereniging Jonkheid Bartholomeus Meerssen voor het jaar 2019 een
waarderingssubsidie van € 3.990,-- toe te kennen.

6

508837

Evenementensubsidie 2019 Stichting Sjteun
Sjtiepe

1. Het bestreden besluit van 20 december 2018 in te trekken;
2. een nieuw besluit te nemen en aan stichting Sjteun Sjtiepe Meerssen voor het
jaar 2019 geen subsidie te verlenen.
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7

538811

Planmatige onderhoudswerkzaamheden
gemeentelijke gebouwen

Voor de planmatige onderhoudswerkzaamheden voor de gemeentelijke
gebouwen voorlopig de volgende strategie aan te houden in afwachting van het
resultaat uit het accommodatiebeleid:
1. bij de eigen gebouwen en de verhuurde gebouwen de
onderhoudsvoorzieningen conform het geactualiseerde MJOP (meerjaren
onderhoudsplan) uitvoeren;
2. bij de gemeenschapshuizen, de kleedaccommodaties voor voetbal en de
sporthal met de gymzalen alleen die onderhoudsvoorzieningen uitvoeren die
benodigd zijn voor het in stand houden van de kwaliteit van het gebouw, zoals
buitenschilderwerk, renovatie daken e.d.;
3. bij de kleedaccommodaties voor tennis voorlopig geen planmatig onderhoud
uitvoeren, alleen calamiteiten onderhoud;
4. de af te stoten gebouwen alleen wind- en waterdicht houden.

8

540421

Aanwijzingsbesluit deurwaarders

De genoemde aangewezen personen werkzaam bij
Gerechtsdeurwaarderskantoor Tiel B.V. h.o.d.n. (handelend onder de naam)
DigiDeur Incasso & Gerechtsdeurwaardersdiensten:
1. aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar;
2. aan te wijzen als belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 231, tweede lid,
onderdeel e van de Gemeentewet.

9

539832

Geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan
(MJOP) gemeentelijke gebouwen

Kennis te nemen van het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan van de
gemeentelijke gebouwen.

10

536200

Verzoek projectduurverlenging bij Provincie
Limburg ten behoeve van subsidie JOGG
(Jongeren Op Gezond Gewicht)

Akkoord te gaan met het schriftelijke verzoek aan de Provincie Limburg voor
projectduurverlenging JOGG Heuvelland.

11

538272

Verhuur schoolruimten Ondersteboven
(INNOVO) ten behoeve van kinderopvang

1. Toestemming te verlenen aan schoolbestuur INNOVO voor het verhuren van
een groepslokaal aan Kinderopvang Kidts ten behoeve van kinderopvang (0-4
jaar);
2. akkoord te gaan met de concept-antwoordbrief aan INNOVO.
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12

536602

Ontwerp-begroting 2020 en rekening 2018
Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken
Geul en Maas

De gemeenteraad voor te stellen:
1. geen zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2020 van GR
Milieuparken Geul en Maas. Formele afronding van de procedure rondom de
zienswijze omtrent de ontwerpbegroting vindt plaats in de raadsvergadering van
27 juni 2019;
2. kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van GR Milieuparken Geul en
Maas.
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