Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 7 november 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

323694

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 31 oktober 2017.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 31 oktober 2017 vast te stellen.

2

323705

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 31
oktober 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 31
oktober 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

323706

Diverse uitnodigingen.

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

4

322350

Gewijzigde vaststelling
"Veegbestemmingsplan 2017",
voortkomende uit het Plan van Aanpak
Handhaving.

1. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en -raadsbesluit ter
gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan
"Veegbestemmingsplan 2017";
2. de gemeenteraad voor te stellen het
"Veegplan 2017" gewijzigd vast te
stellen;
3. de gevraagde hogere grenswaarde
als bedoeld in de Wet geluidhinder,
voor het perceel Klinkenberg 150 te
Meerssen vast te stellen.

5

323177

Principeverzoek van Roberts-Habets BV
om een deel van een perceel grenzend
aan bedrijventerrein Bamfordweg te
Ulestraten te herbestemmen om hier
bedrijfspercelen te realiseren.

1. Naar aanleiding van het verzoek van
Roberts-Habets BV in principe
medewerking te verlenen aan het
toepassen van de
wijzigingsbevoegdheid inzake de
bestemming van het perceel
Ulestraten sectie B nummer 3756 om
zo een uitbreiding en afronding van
het bedrijventerrein Bamfordweg te
realiseren;
2. de voorwaarde te stellen dat door de
initiatiefnemers in een adequate
onderbouwing wordt voorzien waaruit
blijkt dat deze uitbreiding mogelijk is
rekeninghoudende met het
gemeentelijk, regionaal en provinciaal
beleid en de noodzakelijke regionale
bestuurlijke afstemming verkregen
wordt.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

6

318681

Subsidieaanvraag van stichting MEE
Zuid-Limburg voor het jaar 2018 met
betrekking tot onafhankelijke
cliëntondersteuning.

1. Akkoord te gaan met het subsidiëren
van stichting MEE Zuid-Limburg ter
continuering van de onafhankelijke
cliëntondersteuning voor 1 jaar: het
jaar 2018;
2. akkoord te gaan met het conceptvoorstel van de subsidiebeschikking
voor het jaar 2018 aan stichting MEE
Zuid-Limburg 'Cliëntondersteuning
voor burgers met een beperking'.

7

322879

Organisatie Kindervakantiewerk
Meerssen in 2018.

Dat Kindervakantiewerk Meerssen in
2018 gebruik kan maken van de locatie
aan de Proost de Beaufortstraat 45 te
Meerssen.

8

323720

Verzoek d.d. 1 november 2017 van de
fracties BRUG-M, KIJK!!! en CDA ex art
169, lid 3 Gemeentewet tot het
beschikbaarstellen van de voor het
College van 5 september 2017
geagendeerde en niet besproken
documenten Koersdocument algemeen
accomodatiebeleid en Businesscase
tennis.

In te stemmen met het conceptantwoordschrijven.

9

323720

Plaatsing AED’s in openbare
gelegenheden.

In te stemmen met het conceptantwoordschrijven.
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