Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 13 maart 2018
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

337103

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 6 maart 2018.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 6 maart 2018 vast te stellen.

2

337104

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 6
maart 2018.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 6
maart 2018 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

337106

Diverse uitnodigingen.

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

4

335183

(ICT) Facilitering gemeenteraad periode
2018-2022.

1. Tot aanschaf van I-Pads ten behoeve
van het gebruik door
gemeenteraad/college;
2. het hiervoor beschikbare krediet ad
€ 25.000,-- te voteren.

5

335868

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

De vragen van de fractie BRUG-M inzake
het MeerJarenProgrammaGeluidssanering van ProRail te
beantwoorden conform concept-brief.

6

335410

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

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

7

336568

Beslissing op bezwaarschrift tegen
verleende omgevingsvergunning ten
behoeve van wijzigen bestemming pand
Gasthuisstraat 165 te Meerssen van
woning en horeca naar woning en
detailhandel met horeca van categorie I.

1. Kennis te nemen van het advies van
de Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften
van 20 februari 2018;
2. conform het onder 1 bedoelde advies
het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren.

8

336610

Beslissing op bezwaarschrift tegen
uitspraak inzake verzoek tot
heroverweging van besluit om
omgevingsvergunning te weigeren voor
het legaliseren van een woning op de
eerste verdieping van een bijgebouw op
het perceel Weert 91 te Bunde.

1. Kennis te nemen van het advies van
de Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften
van 20 februari 2018;
2. conform het onder 1 bedoelde advies
het bezwaarschrift ontvankelijk, doch
de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit van 15
november 2017 in stand te laten.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

9

336602

Raamovereenkomst Levering
Verkeersbenodigdheden.

Akkoord te gaan om na de afronding van
een aanbestedingsprocedure met de
laagste inschrijver namelijk de firma Agmi
een raamovereenkomst af te sluiten ten
behoeve van de levering van
verkeersbenodigdheden en wel voor de
periode van 1 jaar ingaande per 1 januari
2019 met de optie tot verlenging van
tweemaal 1 jaar.

10

336601

Gunning met betrekking tot project
openbare verlichting rondom Kindcentrum
Meerssen.

Akkoord te gaan om de laagste inschrijver
namelijk Insta Zuid de werkzaamheden
met betrekking tot het project "Openbare
Verlichting Herinrichting Kindcentrum" te
gunnen.

11

335913

Verlenging contracten leerlingenvervoer.

Akkoord te gaan met de verlenging van
de overeenkomsten met Munckhof Taxi
bv en Van Meurs bv voor de duur van 1
jaar (augustus 2018 t/m juli 2019).

12

335843

Raadsinformatiebrief Wet taaleis.

Akkoord te gaan met de conceptraadsinformatiebrief en deze aan de
gemeenteraad te verzenden.

13

331591

Reservering financiële middelen uit het
rekeningsaldo 2017 ten behoeve van het
dossier statushouders en het
armoedebeleid, plus het instellen van een
egalisatiereserve voor het dossier
statushouders.

1. Via het raadsvoorstel 'Bestemming
saldo van de rekening van baten en
lasten 2017' een bedrag ad
€ 13.981,-- van het resterende
'budget minimabeleid 2017' toe te
wijzen aan de 'exploitatiegelden
armoede 2018';
2. via het raadsvoorstel 'Bestemming
saldo van de rekening van baten en
lasten 2017' een bedrag ad
€ 9.770,75 van het resterende 'budget
kinderen in armoede 2017' toe te
wijzen aan de 'exploitatiegelden
armoede 2018';
3. via het raadsvoorstel 'Bestemming
saldo van de rekening van baten en
lasten 2017' een egalisatiereserve
'Statushouders' in te stellen, die zal
dienen voor de realisatie van de
begeleiding en integratie van
statushouders in onze gemeente;
4. via het raadsvoorstel 'bestemming
saldo van rekening van baten en
lasten 2017' een bedrag ad
€ 161.007,-- van het resterende
budget 'begeleiding en integratie
statushouders (Leersgelden) 2017' en
het resterende budget 'Verhoogde
Asielinstroom 2017' (decentralisatieuitkering) toe te wijzen aan de nieuw
in te stellen egalisatiereserve
'Statushouders'.
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14

332393

Aanleg douche in gemeentehuis.

Ook op www.meerssen.nl
Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen

€ 10.000,-- beschikbaar te stellen vanuit
het budget voor het reinigen en
kristalliseren van de natuursteen vloeren
voor het realiseren van een douche in het
Bestuurscentrum.

Informatie: bureau Communicatie
myriam.cuypers@meerssen.nl
nadia.cortenraad@meerssen.nl

of bel 043-3661608
of bel 043-3661618

