Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 maart 2019
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 26 februari 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 26 februari 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 26 februari 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 26
februari 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

524594

Evaluatie subsidiebeleid

1. Een bedrag van (maximaal) € 4.930,-- (exclusief BTW) te besteden aan de
inzet van de externe organisatie/Ne9en ten behoeve van de (externe) evaluatie
van het subsidiebeleid;
2. dit te betalen uit het budget dat eenmalig/incidenteel beschikbaar is gesteld
door de gemeenteraad ten behoeve van de stimulering van krachtige en
toekomstbestendige vrijwilligers(organisaties) (reserve).

5

525971

Raadsinformatiebrief inzake motie onderzoek
OZB-vrijstelling sportverenigingen en
gemeenschapshuizen

De concept-raadsinformatiebrief inzake motie onderzoek OZB-vrijstelling
sportverenigingen en gemeenschapshuizen vast te stellen.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

6

533101

Programmalijn jeugd 2019 en uitvoeringsplan
inkoop jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019

1. In te stemmen met de begrote ureninzet en kosten van de programmalijn
jeugd Zuid-Limburg 2019 en commitment uit te spreken voor de te leveren
ureninzet per gemeente/subregio;
2. de lasten voor Meerssen ad € 14.932,-- te dekken uit het budget
uitvoeringskosten decentralisaties en het verschil met het begrote bedrag 2019
ad € 472,-- af te ramen;
3. in te stemmen met het uitvoeringsplan 2019 inkoop jeugdhulp regio ZuidLimburg;
4. de lasten voor Meerssen ad € 67.795,-- te dekken uit het budget
uitvoeringskosten decentralisaties en het verschil met het begrote bedrag 2019
ad € 26.761,-- bij te ramen.

7

532915

Informatie Regionale Energie Strategie

1. De startmemo van Vaals met betrekking tot de Regionale Energie Strategie
voor kennisgeving aan te nemen;
2. het huidige prioriteitenniveau energiestrategie voor kennisgeving aan te
nemen;
3. de concept-presentatie over de energiestrategie voor de themabijeenkomst
voor kennisgeving aan te nemen;
4. de gemeenteraad voor de themabijeenkomst energietransitie van 21 maart
2019 conform concept-raadsinformatiebrief te informeren.

8

531075

Bestemming rekeningsaldo 2018: opstellen
onderhoudscontract civiele kunstwerken

Via het raadsvoorstel ‘Bestemming saldo van de rekening van baten en lasten
2018’ incidenteel een bedrag van € 20.000,-- toe te voegen aan het budget
civiele kunstwerken voor het opstellen van een onderhoudsprogramma dan wel
onderhoudscontract voor de civiele kunstwerken.

9

532795

Aanbesteding aankoop wegenzout

Akkoord te gaan met het opstarten van een aanbestedingsprocedure voor wat
betreft de aankoop wegenzout en deze procedure uit te besteden aan het
Shared Service Center Zuid-Limburg.

10

531778

Aanvraag subsidie gebiedsaanpak Meerssen In te stemmen met de aanvraag subsidie gebiedsaanpak Meerssen in het kader
in het kader van de pilot klimaatadaptatie bij
van de pilot klimaatadaptatie bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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