Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 augustus 2019
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

2

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 16 juli 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 16 juli 2019 vast te stellen.

3

531781

Diverse uitnodigingen

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

4

546590

Uitvoeringsbesluit APV (Algemene
Plaatselijke Verordening): uitstallingen

In te stemmen met de wijziging van het uitvoeringsbesluit toepassing artikel
2.1.5.1. APV.

5

543272

Actualisering procesvertegenwoordiging

De machtiging tot procesvertegenwoordiging vast te stellen en direct in werking
te laten treden onder gelijktijdige intrekking van de huidige machtigingen d.d. 6
november 2018 en 14 mei 2019.

6

547110

Stimuleringsgelden VVE (Voor- en
Vroegschoolse Educatie) 2019/2020

1. Conform het voorliggend voorstel stimuleringsgelden VVE beschikbaar te
stellen aan INNOVO (€ 15.810,--), kom Leren (€ 3.480,--), Spelenderwijs
(€ 11.360,--) en MIK (€ 2.800,--) voor schooljaar 2019/2020;
2. deze kosten te dekken uit het Onderwijsachterstandenbudget 2019.

7

549698

Propositie Heuvelland "Verduurzaming wateren bodembeheer Heuvelland Zuid-Limburg"

1. In te stemmen met de projectaanvraag "verduurzaming water- en
bodembeheer Heuvelland Zuid-Limburg";
2. medewerking en ondersteuning toe te zeggen aan dit project;
3. de provincie Limburg in kennis te stellen van deze besluitvorming.

8

546915

Voorkeursrecht Weerterveld 75-77-77a te
Meerssen

Geen gebruik te maken van het voorkeursrecht inzake de panden Weerterveld
75-77-77a te Meerssen (kadastraal bekend als Meerssen B 6022 en 6552).

9

547378

Ledenraadpleging VNG (Vereniging
Nederlandse Gemeenten) inzake
principeakkoord CAO Gemeenten 2019-2020

Akkoord te gaan met het principeakkoord CAO Gemeenten 2019-2020.
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Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

10

526810

Financiële stand van zaken
vervangingswerkzaamheden brug
Geuldalweg te Rothem

1. Kennis te nemen van de financiële stand van zaken van de
vervangingswerkzaamheden brug Geuldalweg;
2. het nog benodigde extra krediet van € 35.000,-- ten laste te brengen van de
Reserve Vervangingen civiele kunstwerken en dit te verwerken in de 2e
Bestuursrapportage 2019.

11

526116

Gunning projectmatige vervanging openbare
verlichting 2018

De werkzaamheden voor wat betreft projectmatige vervanging openbare
verlichting 2018 te gunnen aan de laagste inschrijver namelijk de firma Dynniq.

12

547328

Keuze armatuur openbare verlichting centrum
Meerssen

1. Kennis te nemen van het feit dat het huidige armatuur toegepast in het
centrum van Meerssen voor de openbare verlichting niet meer leverbaar is;
2. akkoord te gaan om als alternatief het armatuur type Sky Park te gaan
toepassen.

13

542617

Gunning uitvoering bestek Groot onderhoud
asfalt

Naar aanleiding van een gehouden onderhandse aanbesteding op basis van 4
offertes het meerjarige bestek voor wat betreft Groot onderhoud asfalt te gunnen
aan de laagste inschrijver namelijk de firma Kurvers.

14

544255

Project Witte Hoek en Verbindingsas BGM
(Buitengoed Geul en Maas)

De gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief nader te informeren
over de stand van zaken ten aanzien van het project Witte Hoek en de
Verbindingsas BGM.

15

547264

Proces Centrum Meerssen

De gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief nader te informeren
over het plan omtrent de Markt Meerssen en het daarvoor gestarte
inspraaktraject.
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