Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 september 2018
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 4 september 2018

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 4 september 2018 vast te stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 4 september 2018

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 4
september 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

3

500063

Diverse uitnodigingen

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

4

512712

Beantwoording vragen ex artikel 40
De vragen van de fractie BRUG-M inzake brug Geuldalweg te beantwoorden
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
conform concept-brief.
door fractie BRUG-M inzake brug Geuldalweg

5

511500

Eindafrekening diverse projecten onderhoud
wegen

1. Akkoord te gaan met de volgende eindafrekeningen van de projecten:
- Entreegebied Molenveldweg,
- Fase 1 Zuster Paladiaplantsoen,
- Onderhoudswerkzaamheden Hekstraat en Bokstraat,
- Groot onderhoud diverse wegen Meerssen 2016,
- Onderhoudswerkzaamheden gebiedsontsluitingswegen 2016,
- Asfaltonderhoud Bunde/Weert,
- Onderhoudswerkzaamheden Brommelen,
- Onderhoudswerkzaamheden Essendijk;
2. een bedrag van € 62.000,-- te voteren uit het in het investeringsplan
opgenomen onderdeel GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan);
3. een bedrag van € 48.473,-- te voteren uit het in het investeringsplan
opgenomen onderdeel GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan);
4. een overschot van € 20.823,-- toe te voegen aan het in het investeringsplan
2018 opgenomen budget ‘reconstructie wegen 2018’.
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6

514487

Aanvullende werkzaamheden project
‘asfaltonderhoud wegen 2017/2018 Rothem
en Ulestraten’

1. Met betrekking tot het project ‘asfaltonderhoud wegen 2017/2018 Rothem en
Ulestraten’ akkoord te gaan met het verstrekken van opdracht aan de firma BLM
voor het verrichten van aanvullende onderhoudswerkzaamheden aan de wegen;
2. met betrekking tot het project ‘asfaltonderhoud wegen 2017/2018 Rothem en
Ulestraten’ akkoord te gaan met het verstrekken van opdracht aan de firma BLM
voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden t.b.v. de verbetering van de
verkeersveiligheid aan de weg Vliek en Nieuwe Vliekerweg;
3. een bedrag van € 90.000,-- te voteren uit het in het investeringsplan
opgenomen onderdeel GVVP (Investeringsplan 2017);
4. een bedrag van € 10.000,-- te voteren uit het in het investeringsplan
opgenomen onderdeel GRP (Kleine rioolinvesteringen 2018).

7

500065

Rapport `Verkenning naar de invoering van
een regieorganisatie Meerssen`: advies van
Bureau Berenschot om te kiezen voor een
regieorganisatie met Maastricht als vaste
partner in de vorm van een
centrumgemeenteconstructie

1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht
middels schrijven te informeren over het rapport `Verkenning naar de invoering
van een regieorganisatie Meerssen`;
2. de gemeenteraad van Maastricht middels schrijven te informeren over het
rapport `Verkenning naar de invoering van een regieorganisatie Meerssen`;
3. voor de begeleiding van het communicatietraject voor het proces inzake het
rapport `Verkenning naar de invoering van een regieorganisatie Meerssen` aan
bureau Facet een offerte te vragen.

8

500065

Vragen met betrekking tot het incident op 31
augustus 2018 als gevolg van het
vliegverkeer bij Maastricht Aachen Airport.
Terzake zijn:
1. door de fractie KIJK!!! vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld;
2. door de fractie BRUG-M vragen gesteld.

1. De door de fractie KIJK!!! gestelde artikel 40 RvO vragen middels schrijven te
beantwoorden;
2. de door de fractie BRUG-M gestelde vragen te beantwoorden;
3. naar aanleiding van het incident op 31 augustus 2018 als gevolg van het
vliegverkeer bij Maastricht Aachen Airport de Inspectie Leefomgeving en
Transport middels schrijven te verzoeken haar te informeren over de
onderzoeksresultaten naar de opgewekte wervelingen door de motoren van een
Boeing 777 door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum.

9

500065

Uitkomsten meicirculaire 2018

De gemeenteraad middels raadsinformatiebrief te informeren over de financiële
gevolgen van de meicirculaire 2018.
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10

500065

Principeverzoek van Marnis Kwekerij voor de
vestiging van een plantenkwekerij op de
locatie Kloosterweg 9 te Bunde

1. In principe in te stemmen met de realisatie van een plantenkwekerij op de
locatie Kloosterweg 9 te Bunde;
2. met de huidige gebruikers in gesprek te gaan over beëindiging van dat
gebruik;
3. een taxatie en bouwkundige opname uit te laten voeren ten behoeve van de
verpachting van de Kloosterweg 9 te Bunde;
4. samen met de initiatiefnemer op korte termijn een informatiebijeenkomst te
organiseren voor omwonenden.

11

500065

Actualisatie welstandsbeleid: toezegging om
De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief nader te informeren over de
de gemeenteraad nader te informeren over de benoeming van de dorpsbouwmeester.
benoeming van de dorpsbouwmeester
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