Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 9 mei 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

301354

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 25 april 2017.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 25 april 2017 vast te stellen.

2

301356

Openbare besluitenlijsten van de
vergaderingen van GS van Limburg d.d.
25 april en 2 mei 2017.

De openbare besluitenlijsten van de
vergaderingen van GS van Limburg d.d.
25 april en 2 mei 2017 voor kennisgeving
aan te nemen.

3

301357

Diverse uitnodigingen.

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

4

298665

Jaardocument (verslag en rekening) 2016
Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De gemeenteraad voor te stellen:
1. kennis te nemen van het
Jaardocument 2016 van de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
2. kennis te nemen van de voorgestelde
bestemmingen van de positieve
exploitatie-resultaten;
3. geen zienswijzen in te dienen.

5

299135

Begroting 2018 Veiligheidsregio ZuidLimburg.

De gemeenteraad voor te stellen:
1. kennis te nemen van de Begroting
2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
2. kennis te nemen van de Begroting
2018 van het Meld- en
Coördinatiecentrum (gemeentelijke
bijdrage);
3. als zienswijze aan te geven dat de
uitbreiding voor de doorontwikkeling
van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
wordt onderschreven, maar dat er
gezocht dient te worden naar
alternatieve dekkingsvoorstellen
binnen de begroting.

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

299397

Benoeming commissieleden van de
Intergemeentelijke Adviescommissie
Bezwaarschriften per 1 juli 2017.

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

A. voor de kamer AZ:
1. de heer F. van Vloten te
herbenoemen voor een periode
van vier jaren en te benoemen als
voorzitter;
2. mevrouw S. Dassen-Vranken te
herbenoemen als lid voor een
periode van vier jaren en te
benoemen als plaatsvervangend
voorzitter;
3. mevrouw E. van Binnebeke te
herbenoemen als lid voor een
periode van vier jaren;
4. mevrouw S. Lahaye te benoemen
voor een periode van vier jaren;
B. voor de kamer PZ:
1. mevrouw P. Claessen te
herbenoemen voor een periode
van vier jaren en te benoemen als
voorzitter;
2. de heer J. Quaedvlieg te
herbenoemen als lid voor een
periode van vier jaren en te
benoemen als plaatsvervangend
voorzitter;
3. mevrouw I. Folkers te benoemen
als lid voor een periode van vier
jaren;
C. voor de Kamer VROM:
1. de heer J. Hautvast op grond van
artikel 5, tweede lid, van de
Verordening intergemeentelijke
adviescommissie inzake de
behandeling van
bezwaarschriften 2016 te
herbenoemen voor een periode
van één jaar als voorzitter met de
opdracht om deze nieuw
samengestelde kamer te
coachen, te modereren en de
cohesie te vergroten; er zal een
startgesprek en na een half jaar
een evaluatiegesprek
plaatsvinden, waarna de kamer
definitief kan worden bemenst;
2. mevrouw S. Polleunis te
benoemen als lid voor een
periode van vier jaren en te
benoemen als plaatsvervangend
voorzitter;
3. mevrouw A. Avdić te
herbenoemen voor een periode
van één jaar met een optie voor
nog drie jaren afhankelijk van de
bovengenoemde evaluatie;
4. de heer A. van den Bergh te
herbenoemen voor een periode
van één jaar met een optie voor
nog drie jaren afhankelijk van de
bovengenoemde evaluatie;

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

of bel 043-3661608
of bel 043-3661618

Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:
5. de heer R. Engelen te benoemen
als lid voor een periode van vier
jaren.

7

299764

Beslissing op bezwaarschrift tegen
invorderingsbeschikking met betrekking
tot opgelegde last onder dwangsom
inzake Cazenderstraat 3 te Meerssen.

1. Kennis te nemen van het advies van
de Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften
van 18 april 2017;
2. conform het onder 1 bedoelde advies
het bezwaarschrift ontvankelijk, maar
de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit van 10 oktober
2016 in stand te laten;
4. geen vergoeding van kosten op basis
van artikel 7:15 van de Algemene wet
bestuursrecht toe te kennen.

8

299786

Jaarverslag 2016 Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften.

Het jaarverslag 2016 van de
Intergemeentelijke Adviescommissie
Bezwaarschriften voor kennisgeving aan
te nemen.

9

299548

Nieuwe wegenlegger.

1. Een nieuwe (digitale) Wegenlegger op
te stellen;
2. om gebruikmakend van artikel 18 af te
wijken van het aanbestedingsbeleid
en in plaats van 3 offertes maar 1
offerte op te vragen.

10

300131

Uitspraak Rechtbank Limburg met
betrekking tot opgelegde last onder
dwangsom inzake Bunderstraat 133 te
Meerssen.

1. Kennis te nemen van de uitspraak
van de Rechtbank Limburg van 10
april 2017, ROE 16/3158;
2. met inachtneming van de onder 1
bedoelde uitspraak het besluit van 4
oktober 2016 zodanig te wijzigen dat
met toepassing van het
overgangsrecht alsnog een
omgevingsvergunning wordt verleend
voor het bouwen van twee garages
(legaliseren) op het perceel
Bunderstraat 133 te Meerssen.

11

300475

Hogere grenswaarde zoals bedoeld in de
Wet Geluidhinder in verband met
legalisatie woningen Klinkenberg 152,
152a t/m 152c en Maastrichterweg 4 te
Rothem.

De gevraagde hogere grenswaarden vast
te stellen conform concept-besluit.

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:

12

300906

Verlening incidentele ISV-subsidie (Impuls
Stedelijke Vernieuwing) ten behoeve van
DAEB-activiteiten (Diensten van
Algemeen Economisch Belang) aan
Wonen Meerssen in het kader van de
realisatie van het Project Centrumplan
Bunde.

Op basis van de Algemene wet
bestuursrecht, de aan haar door de
provincie toegekende ISV-subsidie (d.d.
22 november 2011 respectievelijk 19
oktober 2016) als incidentele subsidie aan
Wonen Meerssen te verlenen conform de
voorwaarden en condities in de
Realiseringsovereenkomst (6 september
2016) en voor de beschreven activiteiten
in de onderhavige incidentele
subsidiebeschikking. De incidentele
subsidie bedraagt maximaal € 978.158,--.
De beschikking tot subsidieverlening
treedt in werking zodra de wijziging van
het bestemmingsplan Pletsstraat-St.
Agnesplein Bunde onherroepelijk is
verklaard door de Raad van State.

13

298147

Beleidsregel bestuurlijke boete
Basisregistratie Personen (BRP).

De Regeling bestuurlijke boete Wet
basisregistratie personen gemeente
Meerssen 2017 vast te stellen.

14

300670

Concept-teksten
bewaarkrant/informatiekrant Sociaal
Domein gemeente Meerssen.

Kennis te nemen van de in concept
voorgestelde teksten.

15

296090

Jaarverslaggeving 2016, 1
Begrotingswijziging 2017, Begroting 2018
en meerjarenperspectief 2019-2021
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.

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

e

De gemeenteraad voor te stellen:
1. geen zienswijze in te dienen over de
Jaarverslaggeving 2016 Omnibuzz;
2. geen zienswijze in te dienen over de
e
1 Begrotingswijziging 2017
Omnibuzz;
3. geen zienswijze in te dienen over de
Begroting 2018 &
Meerjarenperspectief 2019-2021;
4. na besluitvorming door de raad deze
zienswijzen via brief mee te delen aan
het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz;
5. om op basis van de nu voorliggende
begrotingswijziging 2017-1 en de
ontwerpbegroting 2018-2021 het
begrotingsbudget voor de jaren 2017,
2018, 2019-2021 af te ramen op de
kostenpost vervoersvoorzieningen,
zoals aangegeven in punt 6 van het
raadsvoorstel en deze mutaties te
e
verwerken in de 1
bestuursrapportage 2017 / kaderbrief
2018.

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:

16

300738

e

Begroting 2018, 2 begrotingswijziging
2017 en jaarverslag 2016 GGD Zuid
Limburg.

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

De gemeenteraad voor te stellen:
1. het jaarverslag 2016 voor
kennisgeving aan te nemen;
2. ten aanzien van de begroting 2018 de
volgende zienswijze in te dienen:
 de in 2017 gestarte monitor Veilig
Thuis wordt structureel ingezet om
de omvang van het aantal
meldingen, inclusief de
politiemeldingen, en de daarmee
samenhangende inzet en kosten
te volgen. Doel hiervan is
meerjarige aanscherping van de
Veilig Thuis begroting op grond
van de daadwerkelijke kosten;
 de huidige
samenwerkingsafspraken tussen
Veilig Thuis en gemeenten
moeten in 2017 bekeken worden
en daar waar nodig aangepast,
zeker gezien de overdracht van
politiemeldingen naar Veilig Thuis
per 1-7-2017 en de afspraken
hierover met betrekking tot
afschaling naar het lokale veld;
 besluitvorming met betrekking tot
verdeelsleutel financiering Veilig
Thuis dient plaats te vinden in
2017 en zal (indien wijzigt) ingaan
per 1-1-2018. Daarbij gaat de
voorkeur uit naar de variant op
basis van inzet Veilig Thuis.
Indien deze variant niet uit te
werken is voor 1-1-2018, dan
biedt de variant verdeling op basis
van WMO- en jeugdbudgetten een
tussenoplossing;
e
3. ten aanzien van de 2
begrotingswijziging 2017 de volgende
zienswijze in te dienen:
 akkoord met inzet extra financiële
middelen Jeugdgezondheidszorg
en Veilig Thuis in 2017; met
nadruk oproep doen om te komen
tot een duidelijk plan voor
toekomst Jeugdgezondheidszorg
en hun rol in het sociaal domein.
Op basis van het plan wordt de
discussie gevoerd en worden
vervolgafspraken gemaakt.

Informatie: bureau Communicatie
myriam.cuypers@meerssen.nl
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