Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 januari 2020
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 7 januari 2020

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2020 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijsten van de
vergaderingen van GS van Limburg d.d. 17
december 2019 en 7 januari 2020

De openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van GS van Limburg d.d. 17
december 2019 en 7 januari 2020 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

561807

Overeenkomst MTB 2020 inzake uitvoering
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

In te stemmen met de overeenkomst inzake de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) 2020 met MTB.

5

561653

Overeenkomst GGD Zuid Limburg inzake
uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
2020

Akkoord te gaan met de overeenkomst met de GGD Zuid Limburg inzake de
uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma 2020.

6

554703

Verzoeken om een inzamelvergunning voor
textiel en schoeisel voor het jaar 2020.

1. Kennis te nemen van de ingekomen verzoeken om een inzamelvergunning
textiel en schoeisel voor het jaar 2020;
2. de Stichting Aktie '68 en de Vereniging Paardrijden Gehandicapten
Ondersteuning (VPGO) aan te wijzen als inzamelaars voor ieder een huis aan
huis inzamelronde voor 2020;
3. het overige verzoek om een inzamelvergunning te weigeren.
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Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

561341

Samenwerking met de Provincie NoordBrabant voor de aanbesteding van
laadinfrastructuur in de openbare ruimte voor
elektrische voertuigen

1. Deel te nemen aan de samenwerking met de Provincie Noord-Brabant voor de
aanbesteding van laadinfrastructuur in de openbare ruimte voor elektrische
voertuigen;
2. akkoord te gaan met de projectkosten voor de organisatie van de
aanbesteding ad € 2.000,-- en deze te dekken uit de reserve duurzame
ontwikkeling en een en ander mee te nemen in de 1e bestuursrapportage 2020;
3. de provincies Limburg en Noord-Brabant te informeren over het genomen
besluit.

8

557107

Opstarten project reconstructie en
1. Akkoord te gaan met het opstarten van het project reconstructie en
herinrichting Burg. Murisstraat te Meerssen en herinrichting Burg. Murisstraat en aanleg regenwaterriool;
aanleg regenwaterriool
2. akkoord te gaan met het verstrekken van opdracht aan adviesbureau Heggen
voor het opstellen van een ontwerp met betrekking tot het project reconstructie
en aanleg regenwaterriool Burg. Murisstraat, het aanbesteden hiervan en het
voeren van toezicht en directie bij de uitvoering van het project.

9

531778

Verloop jaarwisseling met betrekking tot
vuurwerkoverlast

10

531778

Contractuele afspraken met het schoolbestuur 1. Niet in te stemmen met het door LVO voorgestelde arbitragetraject inzake het
LVO
RPO (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen);
2. vast te houden aan haar standpunt inzake het RPO: geen overeenstemming
voor wat betreft de situatie in Meerssen en Valkenburg;
3. LVO voor te stellen om het geschil te beslechten middels mediation;
4. LVO te verplichten de uitkomst van de mediation te verwerken in het RPO;
5. met inachtneming van de beslispunten 2, 3 en 4 in te stemmen met de rest
van het RPO.

De gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de
overlast vuurwerk tijdens de jaarwisseling.
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