Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 juni 2019
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

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

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

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 4 juni 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 4 juni
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

542813

1 bestuursrapportage 2019

1. Akkoord te gaan met de voorliggende concept 1 bestuursrapportage 2019;
2. akkoord te gaan met het bijbehorende concept-raadsvoorstel.

5

543566

Kaderbrief begroting 2020-2023

1. De Kaderbrief begroting 2020-2023 en de begeleidende raadsinformatiebrief
te accorderen;
2. de Kaderbrief begroting 2020-2023 voor te leggen aan de gemeenteraad ter
agendering voor de raadsvergadering van 4 juli 2019.

6

517438

Raadsinformatiebrief inzake
budgetoverschrijdingen projecten
Proosdijschuur te Meerssen en
Bergbezinkbassin Wittehoek/Ambyerweg te
Rothem

Akkoord te gaan met de concept-Raadsinformatiebrief over de overschrijding
van het budget voor de projecten Proosdijschuur en Bergbezinkbassin Witte
Hoek/Ambyerweg met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

e

e
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

536175

Reanimatie Oproep Netwerk en AED's
(Automatische Externe Defibrillators) Hart
voor Meerssen

1. De 'Beleidsregels Reanimatie AED Oproepnetwerk Gemeente Meerssen 2019
e.v.' vast te stellen;
2. de adviezen in het 'Actieplan Reanimatie Oproep Netwerk en AED's Hart voor
Meerssen d.d. 23 mei 2019' over te nemen en de bijbehorende acties te laten
uitvoeren door Hartveilig;
3. de offerte van Hartveilig te ondertekenen conform de gunning van de opdracht
naar aanleiding van de aanbesteding AED's van oktober 2018;
4. de kosten te dekken uit het bestaande budget voor AED's ad € 12.500,-- per
jaar;
5. in te stemmen met de concept-Raadsinformatiebrief.

8

520094

Aanvraag ondersteuning Centrum Seksueel
Geweld Limburg

1. In te stemmen met een bijdrage van € 0,11 per inwoner (voor Meerssen
€ 2.094,--) in 2019, 2020 en 2021 (3 jaar) aan het Centrum Seksueel Geweld
Limburg;
2. niet in te stemmen om in 2020 en 2021 € 0,23 per inwoner bij te dragen aan
het Centrum Seksueel Geweld Limburg in afwachting van de onderhandelingen
met de zorgverzekeraar(s).

9

541982

Aanpassing arbodienstverlening

1. Het voorstel arbodienstverlening 1 juli 2019 tot 1 juli 2020 als voorgenomen
besluit vast te stellen;
2. de meerkosten voor 2019 ad € 14.097,-- af te dekken uit de reserve P&O en
e
dit mee te nemen in de 2 bestuursrapportage 2019 en de meerkosten voor 2020
en volgende jaren ad € 19.394,-- per jaar mee te nemen in de begroting 20202023;
3. af te wijken van de aanbestedingsregels op basis van artikel 18 van de
'Beleidsregels aanbestedingen gemeente Meerssen 2017';
4. het voorgenomen besluit ter instemming voor te leggen aan de
Ondernemingsraad.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

10

537837

Ontwerp-bestemmingsplan
Landschapsbegraafplaats Langs de
Gewannen 20 te Ulestraten

1. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Langs de Gewannen 20 te
Ulestraten';
2. dit vrij te geven voor terinzagelegging, zodra de exploitatie- (inclusief
planschadeverhaals-)overeenkomst door de aanvrager ondertekend is, omdat
dan de financiële haalbaarheid is geborgd;
3. in te stemmen met de concept-exploitatie- en planschadeverhaalsovereenkomst;
4. in te stemmen met de LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de
l’Economie Rurale)-subsidie van € 44.000,-- voor het Herdenkingshuis en dit
e
financieel te verwerken in de 2 bestuursrapportage 2019.

11

542617

Opstarten aanbestedingsprocedure uitvoering Een aanbestedingsprocedure op te starten voor de uitvoering van het bestek
bestek Groot onderhoud asfalt
Groot onderhoud asfalt en hier 4 aannemers voor uit te nodigen om in te
schrijven.
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