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

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

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

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

2

500061

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

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

520695

Borging van het project mensenhandel

1. Kennis te nemen van het voorstel van het RIEC Limburg om het project
Mensenhandel te kunnen borgen;
2. in te stemmen met de organisatorische borging van de ketenregisseur
Mensenhandel bij het RIEC Limburg;
3. ten aanzien van de borging van de zorgcoördinatoren het RIEC te informeren
conform concept-brief.

5

504192

Raadsinformatiebrief "Meer uit Meerssen
halen, meer ruimte voor coulance"

De Raadsinformatiebrief over het onderwerp "Meer uit Meerssen halen, meer
ruimte voor coulance" vast te stellen.

6

522645

Te laat ingediende subsidieaanvragen 2019
van de vrijwilligersorganisaties

De hardheidsclausule artikel 16 van de Algemene Subsidieverordening
gemeente Meerssen 2017 toe te passen en de aanvragen van de in de
toelichting vermelde organisaties ontvankelijk te verklaren.
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Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

523843

Deelname aanbestedingsprocedure Groene
Energie 2020-2023 van het SSC-ZL (Shared
Service Center Zuid-Limburg)

1. Deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure Groene Energie 2020-2023
van het SSC-ZL volgens de hiervoor opgestelde inkoopstrategie;
2. het SSC-ZL te machtigen om namens de gemeente Meerssen de betreffende
aanbestedingen te voeren en daarnaast om namens de gemeente Meerssen
voorlopig te gunnen, definitief te gunnen en te contracteren;
3. voor verduurzaming stroom te kiezen voor de inkoop van zgn. garanties van
oorsprong (GVO´s) met als herkomst Biomassa9 NTA 808010 Nederland en
voor verduurzaming gas inkopen van emissiereductiecertificaten ter compensatie
van de CO2-uitstoot ter verbranding van het gas en te kiezen voor VER´s
(Verified Emission Reduction credits) met een Gold Standard.

8

513470

Beantwoording vragen ex artikel 40
De vragen van de fractie Focus inzake dossier raadszaal in de proosdijschuur te
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
beantwoorden conform concept-brief.
door fractie Focus inzake dossier raadszaal in
de proosdijschuur

9

524035

Prolongatie van de eigendommenverzekering
(opstalverzekering) 2019 e.v. na
aanbesteding

10

501422

Afrekening aankoop speeltoestellen in het jaar In te stemmen met de afrekening van de aankoop speeltoestellen in het jaar
2018
2018 en de benodigde middelen hiervoor te voteren vanuit de reserve
vervanging speeltoestellen.

11

523327

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie Focus inzake
verkeersproblematiek Ulestraten

De vragen van de fractie Focus inzake verkeersproblematiek Ulestraten te
beantwoorden conform concept-brief.

12

522836

Jachthuurovereenkomst 2019 t/m 2024 WBE
(Wildbeheereenheid) Het Geuldal

Akkoord te gaan met het aangaan van een nieuwe jachthuurovereenkomst, voor
de periode 1-1-2019 t/m 31-12-2024, met wildbeheereenheid Het Geuldal.

13

522824

Jachthuurovereenkomst WBE Meerssen
periode 2019 t/m 2024

Akkoord te gaan met het aangaan van een nieuwe jachthuurovereenkomst, voor
de periode 1-1-2019 t/m 31-12-2024, met wildbeheereenheid Meerssen.

1. Kennis te nemen van de prolongatie 2019 e.v. van onze eigendommenpolis
met nummer 7084129B0004 bij Marsh Nederland b.v. na aanbesteding;
2. het verschil ad € 19.302,-- tussen begroting en nieuwe premie vanaf 2019
e
mee te nemen in de 1 bestuursrapportage 2019 conform voorstel.
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Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

14

518969

Jachthuurovereenkomst 2019 t/m 2024
Jagersvereniging Schimmert

Akkoord te gaan met het aangaan van een nieuwe jachthuurovereenkomst, voor
de periode 1-1-2019 t/m 31-12-2024, met Jagersvereniging Schimmert.

15

500065

Leegstand kern Meerssen: organisatie van
bijeenkomst met de eigenaren van
winkelpanden die leeg staan om de
problematiek nader te verkennen en om te
komen tot mogelijke oplossingsrichtingen.

Akkoord te gaan met de procesaanpak om samen met de eigenaren van de
leegstaande winkelpanden de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen
nader te verkennen.

16

500065

Oostwest Randweg Ulestraten: integrale
verkeersstudie voor het totale gebied Aviation
Valley om inzicht te krijgen in de mogelijke
(toekomstige) druk op het wegennet als de
geplande ontwikkelingen aldaar doorgang
vinden. Het vervolg van het proces van de
Oostwest randweg Ulestraten is hieraan
gelinkt.

De gemeenteraad middels raadsinformatiebrief terzake te informeren.
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