Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 12 december 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

327727

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 5 december 2017.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 5 december 2017 vast te stellen.

2

327730

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 5
december 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 5
december 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

327753

Diverse uitnodigingen.

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

4

327262

Verlenging ontheffing vereiste van
ingezetenschap wethouder dhr. L.W. van
Rijswijk.

De gemeenteraad voor te stellen de aan
wethouder dhr. L.W. van Rijswijk
verleende ontheffing van het vereiste van
ingezetenschap te verlengen met ingang
van 3 maart 2018 voor de periode tot 1
juni 2018, een en ander conform conceptraadsvoorstel.

5

325283

Motie ondersteuning campagne tegen
kerncentrale Tihange.

Uitvoering te geven aan de motie
ondersteuning campagne tegen
kerncentrale Tihange door:
1. voor het aanstellen van een
campaigner maximaal € 5.000,beschikbaar te stellen;
2. aan de gemeenteraad voor te stellen
de kosten af te dekken uit de reserve
Duurzame Ontwikkeling;
3. de andere gemeenten in ZuidLimburg en de Provincie Limburg op
te roepen de ingediende motie te
ondersteunen;
4. de gemeenteraad te informeren over
het genomen besluit.

6

325355

Verbeterplan toekomstbestendige P&Ccyclus Meerssen.

1. In te stemmen met het "Verbeterplan
Toekomstbestendige P&C-Cyclus"
van JE Consultancy;
2. akkoord te gaan met de personele en
financiële consequenties die
noodzakelijk zijn om het verbeterplan
te kunnen uitvoeren, zoals in dit
voorstel aangegeven;
3. in te stemmen met het conceptraadsvoorstel en de gemeenteraad te
verzoeken de benodigde middelen
voor de uitvoering van het
verbeterplan beschikbaar te stellen;
4. in de Raadsadviesvergadering van 18
januari 2018 het verbeterplan te
presenteren.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

325882

Kwaliteitsmonitor/zelfevaluatie BRP
(Basis Registratie Personen) en
reisdocumenten 2017.

1. Kennis te nemen van de resultaten
van de zelfevaluatie BRP en PNIK
(Paspoorten en Nederlandse
Identiteitskaarten), zoals vastgelegd
in de uittreksels en
managementrapportages BRP/ PNIK
en het bijgevoegde verbeterplan;
2. kennis te nemen van de Rapportage
informatiebeveiliging BRP en PNIK
aan het college.

8

326394

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie BRUG-M inzake
subsidieverstrekkingen.

De vragen van de fractie BRUG-M inzake
subsidieverstrekkingen te beantwoorden
conform concept-brief.

9

327028

Te laat ingediende subsidieaanvragen
met betrekking tot de basissubsidie
(waarderings- en stimuleringssubsidie) en
de evenementensubsidie voor het jaar
2018 van niet professionele instellingen.

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 en de subsidies 2018 te
verlenen.

10

328342

Gunning Europese openbare
aanbesteding "Schoonmaak".

De opdracht voor de aanbesteding
overeenkomst overheidsopdracht
schoonmaak definitief op basis van de
economisch meest voordelige inschrijving
te gunnen aan Balanz Facilitair.
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