Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 september 2019
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 3 september 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 3 september 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 3 september 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 3
september 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

3

531781

Diverse uitnodigingen

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

4

549616

Waarborgen dienstverlening inzameling
huishoudelijk afval in 2020

Voor 2020 gebruik te maken van het verlengingsvoorstel van de gemeente
Maastricht en daartoe:
1. de Samenwerkingsovereenkomst Distributie Afvalzakken tussen de gemeente
Maastricht en de gemeente Meerssen te laten ondertekenen door de
burgemeester;
2. de Samenwerkingsovereenkomst Brengvoorzieningen tussen de gemeente
Maastricht en de gemeente Meerssen te laten ondertekenen door de
burgemeester;
3. in te stemmen met de financiële ingroeiregeling zoals voorgesteld;
4. in te stemmen met de concept-antwoordbrief aan de gemeente Maastricht;
5. de extra kosten van € 25.089,-- op te nemen in de afvalstoffenbegroting 2020.

5

551261

Nieuwe normen voor chemische stoffen
(PFAS: poly- en perfluoralkylstoffen) in
waterafstotende producten

1. De ingekomen brieven met betrekking tot de chemische stoffen (PFAS) in
waterafstotende producten voor kennisgeving aan te nemen;
2. conform de uitnodiging van Eijsden-Margraten, de regionale
bodemkwaliteitskaart in 2020 aan te passen en daarmee ook de evaluatie twee
jaar naar voren te halen;
3. middels de begroting 2020 eenmalig € 8.000,-- bij te ramen voor de extra
kosten die gemoeid zijn met onderzoeken voor de bodemkwaliteitskaart.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

6

538416

Raadsinformatiebrief inzake
Ontwerpbegroting RUD ZL (Regionale
Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg) 2020

De raadsinformatiebrief ‘RUD Zuid-Limburg: Ontwerpbegroting 2020 en
jaarrekening 2018’ vast te stellen en toe te zenden aan de gemeenteraad.

7

550976

Toegankelijk maken Hof van Oranje te
Meerssen voor mindervaliden fase 2

Akkoord te gaan met het toegankelijk maken van de toegangen van de panden
voor o.a. mindervaliden gelegen aan Hof van Oranje fase 2.

8

551446

Evaluatie en vooruitblik gladheidsbestrijding
2019/2020

Kennis te nemen van:
1. de beknopte samenvatting ‘evaluatie winterseizoen 2018/2019’;
2. de vooruitblik ‘winterseizoen 2019/2020’.

9

551527

Verkeersbesluit inzake parkeerregulering
Tot het invoeren van een parkeerschijfzone (de naam blauwe zone komt in het
omgeving Herkenberg-Gansbaan-Hoekweg te RVV: Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens niet voor) op de
Meerssen
Herkenberg, Gansbaan en Hoekweg conform de tekening.

10

551183

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie CDA inzake verkeersbesluit
Schietecoven te Ulestraten

De vragen van de fractie CDA inzake verkeersbesluit Schietecoven te
beantwoorden conform concept-brief.

11

538533

Gunning onderhoud en herinrichting
Humcoverstraat te Meerssen

Naar aanleiding van een gehouden onderhandse aanbesteding op basis van 4
offertes de ‘Reconstructie Humcoven’ (inclusief doortrekken van aanliggend rood
fietspad tot aan kruispunt De Beukel) te gunnen aan de laagste inschrijver
namelijk aannemersbedrijf Gebroeders Kurvers BV.

12

525431

Camping De Boskant

De gemeenteraad middels een informatieschrijven te informeren over de
voortgang.
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