Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 11 april 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

298390

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 4 april 2017.

De besluitenlijst van de vergadering d.d. 4
april 2017 vast te stellen.

2

298394

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d 4
april 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 4
april 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

298395

Diverse uitnodigingen.

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

4

295596

Verlenging overeenkomst met Ministerie
van Veiligheid en Justitie inzake het
plaatsen, geplaatst houden en
onderhouden van apparatuur behorende
bij het waarschuwingsstelsel per
sirenelocatie (WAS-palen:
waarschuwings- en alarmeringssysteem).

1. In te stemmen met de verlenging van
de gebruiksovereenkomsten inzake
het plaatsen, geplaatst houden en
onderhouden van apparatuur
behorende bij het
waarschuwingsstelsel per
sirenelocatie tot 2025;
2. de overeenkomsten ondertekend te
retourneren naar het Instituut Fysieke
Veiligheid (IFV).

5

296853

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit
om omgevingsvergunning te weigeren
voor het wijzigen van het gebruik van het
pand Kuilenstraat 60 te Rothem van
bedrijfsgebouw naar reguliere
detailhandel.

1. Kennis te nemen van het advies van
de Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften
van 20 maart 2017;
2. conform het onder 1 bedoelde advies
het bezwaarschrift ontvankelijk, doch
de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit te handhaven
onder aanvulling van de motivering
van het besluit.

6

283014

Financiële compensatieregels kleine
bouwplannen en beslisboom
(uitvoeringsbesluiten) van de ‘Regionale
Structuurvisie Wonen Zuid Limburg’ van
de gemeente Meerssen.

1. De financiële compensatieregeling
Structuurvisie Wonen Zuid Limburg
(SVWZL) vast te stellen;
2. de bijbehorende beslisboom
(processtappen toetsing
bouwplannen) vast te stellen;
3. in te stemmen met in de
samenwerkingsnotitie geschetste
procesafspraken voor de
uitvoeringsfase SVWZL.

7

297425

Bestuursrapportage BsGW
(Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschap) 4e kwartaal 2016.

Kennis te nemen van de
bestuursrapportage 4e kwartaal 2016 van
de BsGW.
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Het college van B&W heeft besloten:

8

295416

Subsidie MIK en Spelenderwijs voor de
uitvoering van reguliere peuteropvang en
de uitvoering van het aanbod aan VVE
(voorschoolse en vroegschoolse educatie)
in 2017.

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

1. Op grond van artikel 10 van de
Verordening Peuterprogramma
Gemeente Meerssen 2017, aan MIK
een subsidie te verlenen van
€ 20.412,--, voor de uitvoering van
reguliere peuteropvang in 2017;
2. op grond van artikel 10 van de
Verordening Peuterprogramma
Gemeente Meerssen 2017, aan
Spelenderwijs een subsidie te
verlenen van € 165.600,-- voor de
uitvoering van reguliere peuteropvang
en de uitvoering van het aanbod aan
VVE in 2017;
3. ten behoeve van de garantiesubsidie
voor Spelenderwijs, indien
noodzakelijk, een verplichting op te
nemen in de jaarrekening 2017 ad
€ 19.900,-- en een eventueel tekort
dat ontstaat door het opnemen van
deze verplichting toe te lichten in de
jaarrekening 2017;
4. het bedrag van € 9.762,-- van het
budget inzake peuteropvang 2016
(Rijksmiddelen 2016) middels het
raadsvoorstel 'bestemming saldo van
baten en lasten 2016', door te
schuiven naar 2017, zodat het budget
ingezet kan worden ten behoeve van
het jaar 2017;
5. akkoord te gaan met de conceptbrieven.
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9

255137

Eindafrekening project Moorveldsberg /
Snijdersberg.

1. Akkoord te gaan met de
eindafrekening van het project
'renovatie riolering en wegen in de
Snijdersberg en Moorveldsberg te
Geulle';
2. akkoord te gaan met het voteren van
een extra budget van € 55.285,76 van
het investeringsbudget van
€ 1.056.006,-- (exclusief BTW) van
het project rioolrenovatie
Moorveldsberg, zoals gereserveerd in
het vastgestelde Gemeentelijk
Rioleringsplan 2013-2017;
3. ermee akkoord te gaan om de
meerkosten (€ 136.860,89) gemoeid
met de constructieve en kwalitatieve
verbeteringen aan zowel de
verhardingen als de vervangen
keerconstructies ten laste te brengen
van:
a. de voorziening wegen,
€ 64.360,89,
b. het in het investeringsplan 2017
opgenomen budget ‘reconstructie
wegen’, € 62.500,-- en dit te
voteren,
c. het in het investeringsplan
opgenomen budget ten behoeve
van vervangen keermuurtjes e.d.,
€ 10.000,-- (reeds gevoteerd).

10

294267

Gunning opdracht service provider aan
Volta Limburg B.V. voor het
energiebesparingsproject in het kader van
de regionale energie alliantie.

1. De brief van de gemeente Maastricht
aan Volta Limburg B.V. voor
kennisgeving aan te nemen;
2. de concessieovereenkomst inclusief
bijlage voor kennisgeving aan te
nemen;
3. ten aanzien van de
concessieovereenkomst wethouder
Cortenraede mandaat dan wel
volmacht te verlenen om namens en
onder verantwoordelijkheid van het
college van Burgemeester en
Wethouders te ondertekenen.

11

290722

Aankoop sport- c.q. turnbanken ten
behoeve van sporthal Marsana.

Optisport opdracht te geven voor de
aankoop van 12 banken, voor een bedrag
van € 6.337,--, ten behoeve van sporthal
Marsana.
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12

295584

Voortzetting samenwerking op het gebied
van gebiedsinrichting en de sociaaleconomische ontwikkeling van het
RivierPark Maasvallei.

1. Akkoord te gaan met het
uitvoeringsprogramma fase 2 en
bijbehorende begroting;
2. de gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met een eenmalige bijdrage
van € 11.188,89 voor 1-5-2017 t/m
31-12-2017 uit de post onvoorzien,
zodat het project geen vertraging
oploopt;
3. de gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met een projectbijdrage ad
€ 16.039,58 per jaar voor de periode
2018-2021 en eenmalig € 3.444,44
voor 1-1-2022 t/m 31-05-2022;
4. akkoord te gaan met het
ondertekenen van de
Samenwerkingsovereenkomst voor
de periode 2018-2022 en de
portefeuillehouder hiervoor te
mandateren;
5. akkoord te gaan met de trekkersrol
van het Regionaal Landschap
Kempen en Maasland voor het
uitvoeringsprogramma fase 2;
6. akkoord te gaan met het bijstellen van
het jaarlijkse exploitatiebedrag voor
de veerponten van € 12.500,-- naar
€ 9.000,-- waarvan € 5.500,-jaarlijkse bijdrage exploitatie
veerponten en € 3.500,-- voor jaarlijks
onderhoud veerstoep en recht van
overpad;
7. akkoord te gaan met het feit dat het
overschot op de exploitatie
veerpontenseizoen 2016 ad
€ 8.847,07 op de rekening blijft staan
van Toerisme Limburg; bedoeld om
eventuele tekorten op de exploitatie in
de komende jaren op te vangen.

13

296615

Beantwoording vragen fractie BRUG-M
inzake stabiliteit Slingerberg te Geulle.

De vragen van de fractie BRUG-M inzake
stabiliteit Slingerberg te Geulle te
beantwoorden conform concept-brief.
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14

295991

Aanpassing Realiseringsovereenkomst
Proosdijschuur:
1. realisering interne trappartij;
2. gebruik door koper van afgepaald
gedeelte van binnenplaats van
Proosdijhoevecomplex als terras.

1. In te stemmen met de aanpassing van
de Realiseringsovereenkomst in dier
voege dat;
a. aan artikel 4.1 van de
Realiseringsovereenkomst wordt
toegevoegd dat wordt
gerealiseerd een interne trappartij
overeenkomstig de voorschriften
van de woonomgevingsvergunning;
b. de hiermee gemoeide kosten voor
de gemeente van € 12.500,-- ten
laste komen van het krediet
Proosdijschuur/Erfgoedhuis;
c. in artikel 4.3 van de
Realiseringsovereenkomst wordt
opgenomen dat de koper de
gehele week vanaf 10.00 uur een
afgepaald gedeelte van de
binnenplaats van het
Proosdijhoevecomplex mag
gebruiken als terras;
d. in artikel 4.5 van de
Realiseringsovereenkomst wordt
opgenomen dat na 1 jaar het
gebruik van het afgepaald
gedeelte van de binnenplaats
wordt geëvalueerd en de
gemeente zich het recht
voorbehoudt dit gebruik te
beëindigen;
2. wethouder Houben te mandateren de
Realiseringsovereenkomst en
Koopovereenkomst d.d. 11 april 2017
te ondertekenen.

15

295991

Evaluatie gebruik Erfgoedhuis zowel
cultureel inhoudelijk als gebouw.

Ermee in te stemmen dat de evaluatie
gebruik Erfgoedhuis, zowel cultureel
inhoudelijk als voor het gebouw,
bestuurlijk wordt opgepakt en
afgehandeld door wethouder van Rijswijk.
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