Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 8 maart 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

247360

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 1 maart 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d. 1
maart 2016 vast te stellen.

2

247361

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 1
maart 2016.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 1
maart 2016 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

247362

Diverse uitnodigingen.

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

4

246260

Verzoek tot aanwijzing taverne
Wijngaardshof, Wijngaardsberg 1 te
Ulestraten als trouwlocatie.

Taverne Wijngaardshof, Wijngaardsberg
1, 6235 ND Ulestraten (kadastraal bekend
MSN01, sectie K, nr 460), aan te wijzen
als trouwlocatie voor de voltrekking van
een huwelijk op 25 juni 2016.

5

246962

Verzoek Provincie Limburg om
instemming met voorstel om één
woningmarktregio te vormen van de
Provincie Limburg.

In te stemmen met het voorstel om één
woningmarktregio te vormen van de
Provincie Limburg.

Ook op www.meerssen.nl
Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen

Informatie: bureau Communicatie
myriam.cuypers@meerssen.nl
nadia.cortenraad@meerssen.nl
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

6

246807

Project In 't Riet e.o. (verbindingen
zoeken en bewerkstelligen tussen
maatschappelijke ondersteuning en
duurzaam verantwoord ondernemen) in
relatie tot Wet Markt en Overheid.

Ook op www.meerssen.nl
Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen

1. Het concept-raadsvoorstel vast te
stellen inhoudende het, met
toepassing van de algemeen belang
uitzondering die de Wet Markt en
Overheid biedt, vastleggen van het
specifiek algemeen belang dat met
het project In 't Riet e.o. aan de orde
is en dat de voorziene economische
activiteiten binnen het project In 't Riet
dat specifiek algemeen belang
dienen;
2. het concept-raadsvoorstel na en met
instemming van de
Raadsadviesvergadering van 23
maart 2016 openbaar te maken voor
ingezetenen en belanghebbenden
teneinde te sonderen of en zo ja
welke gevolgen de algemeen
belangvaststelling heeft voor derden
om vervolgens te kunnen afwegen of
het met de voorziene economische
activiteiten binnen het project In 't Riet
te dienen algemeen belang opweegt
tegen de nadelige gevolgen voor
belanghebbenden (zienswijze termijn
6 weken);
3. het concept-raadsvoorstel informatief
te agenderen voor de
Raadsadviesvergadering van 23
maart 2016, zodat de fracties
geïnformeerd zijn over het
projectdossier en kunnen instemmen
met het proces om te komen tot
definitieve besluitvorming door de
gemeenteraad (in te plannen 7 juli
2016);
4. de concept intentie-overeenkomst met
Rendiz voorlopig vast te stellen in
afwachting en onder (ontbindende)
voorwaarde van onder meer
definitieve besluitvorming door de
gemeenteraad in het kader van de
Wet Markt en Overheid;
5. de uitgifte van het gemeentelijk
vastgoed te melden bij de Europese
Commissie in het kader van
staatssteun;
6. de portefeuillehouder te mandateren
voor aanpassingen en ondertekening
van de intentie-overeenkomst.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

247094

Beslissing op bezwaarschrift van R.K.
Parochie St. Martinus tegen besluit d.d.
13 oktober 2015 inzake toekenning
onderhoudssubsidie 2015 bijzondere
begraafplaats.

1. Kennis te nemen van het advies d.d.
29 januari 2016 en de brief d.d. 12
februari 2016 van de
Intergemeentelijke Adviescommissie
Bezwaarschriften;
2. conform het advies van de
Intergemeentelijke Adviescommissie
Bezwaarschriften het bezwaar van de
parochie Sint Martinus Geulle
ontvankelijk en ongegrond te
verklaren.

8

246965

Project Herijking Subsidiebeleid.

1. De startnotitie van uitgangspunten
voor het nieuwe subsidiebeleid vast te
stellen;
2. in te stemmen met de inzet van
externe inhuur van Ne9enadvies ten
behoeve van (vakinhoudelijke)
ondersteuning van het project.

9

247294

Aanschaf meubilair voor inrichting
Bestuurscentrum.

1. Opdracht te verstrekken aan
Burotronic voor het leveren van het
meubilair voor de inrichting van de
kantoorruimten;
2. de daaruit voortvloeiende financiële
consequenties ad. € 15.220,-exclusief BTW in de exploitatie 2016
mee te nemen en in de 1e
Bestuursrapportage 2016 toe te
lichten.

10

244740

Aanpassing Gemeenschappelijke
Regeling Milieuparken Geul & Maas
2016-2018.

De voorliggende aangepaste ontwerpGemeenschappelijke Regeling
Milieuparken Geul & Maas door te leiden
naar de gemeenteraad ter verkrijging van
toestemming voor het aangaan van deze
Gemeenschappelijke Regeling.
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