Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 14 februari 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

290535

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 7 februari 2017.

De besluitenlijst van de vergadering d.d. 7
februari 2017 vast te stellen.

2

290536

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 7
februari 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 7
februari 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

290537

Diverse uitnodigingen.

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

4

289649

Beslissing op bezwaarschrift tegen
opgelegde last onder dwangsom met
betrekking tot een illegale wooneenheid
op het perceel Eijkskensweg 11 te Geulle.

1. Kennis te nemen van het advies van
de Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften
d.d. 31 januari 2017;
2. conform het onder 1 bedoelde advies
het bezwaarschrift ontvankelijk, doch
de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten;
4. geen vergoeding van kosten toe te
kennen op grond van artikel 7:15
Awb.

5

289045

Project voorgenomen realisatie
oostwesttangent Pastoor van Eijsstraat –
Europalaan te Ulestraten.

1. De memo waarin het project
"realisatie oostwesttangent Pastoor
van Eijsstraat - Europalaan" en de
kanttekeningen beschreven zijn, vast
te stellen;
2. het raadsvoorstel en de memo voor te
leggen aan de gemeenteraad ter
agendering voor de raadsvergadering
van maart 2017 ter vaststelling van
projectbudget voor de voorbereiding
in 2017/2018;
3. tevens de gemeenteraad voor te
stellen een indicatief
investeringsbudget voor de realisatie
in 2018/2019 op te nemen in het
Meerjareninvesteringsplan;
4. na kredietvotering RHDHV te vragen
een plan van aanpak en
actieprogramma op te stellen dat
mede als basis dient voor de bepaling
hoe het project wordt weggezet in de
markt;
5. de gemeenten Beek en Nuth alsmede
de provincie Limburg in kennis te
stellen van het project.
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Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

6

289122

Eindafrekening vervanging armaturen en
lichtmasten openbare verlichting 2014.

1. Akkoord te gaan met de
eindafrekening vervangen armaturen
openbare verlichting 2014;
2. akkoord te gaan met de
eindafrekening vervangen lichtmasten
openbare verlichting 2014;
3. het financieel overschot van
€ 3.055,76 op de post vervangen
armaturen openbare verlichting 2014
toe te voegen aan de nog te voteren
post vervangen armaturen openbare
verlichting 2017.

7

289360

Verzoek buurtwerkgroep Burg.
Visschersstraat inzake afsluiting voor
gemotoriseerd verkeer van Burg.
Visschersstraat te Ulestraten, alsmede
flankerende verkeersmaatregelen in
omliggende straten.

Conform de concept-antwoordbrief de
buurtwerkgroep Burg. Visschersstraat te
berichten dat diverse
verkeersmaatregelen worden voorbereid
en als één ontwerp-verkeersbesluit ter
visie zullen worden gelegd voor de
inspraak.

8

289526

Beslissing op bezwaarschrift tegen
weigering omgevingsvergunning voor de
realisatie van een kantoor op de eerste
verdieping Weerterstraat 9a te Meerssen.

1. Kennis te nemen van het advies van
de Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften
d.d. 31 januari 2017;
2. conform het onder 1 bedoelde advies
het bezwaarschrift ontvankelijk, doch
de bezwaren ongegrond te verklaren.

9

289108

Gebruikersovereenkomsten tijdelijke
huisvesting Proost de Beaufortstraat 45 te
Meerssen met MIK (ten behoeve van
buitenschoolse opvang) en de bibliotheek.

1. Akkoord te gaan met de
gebruikersovereenkomst met MIK
kinderopvang ten behoeve van het
aanbieden van buitenschoolse
opvang aan de Proost de
Beaufortstraat 45;
2. de wethouder Onderwijs te
mandateren voor het ondertekenen
van de onder 1 genoemde
overeenkomst namens de gemeente
Meerssen;
3. akkoord te gaan met de aangepaste
gebruikersovereenkomst met
Bibliotheek Meerssen voor de Proost
de Beaufortstraat 45.

10

274531

Uitwerking thema Groen in het kader van
de Integrale Ontwikkelingsvisie MeerssenWest.

Het rapport 'Uitwerking thema Groen Ontwikkelingsvisie Meerssen-West' met
bijbehorende maatregelenkaart vast te
stellen als nadere uitwerking van de
Integrale Ontwikkelingsvisie MeerssenWest voor het thema Groen.

11

287879

Beantwoording vragen van raadslid mevr.
T. Gorissen van fractie BRUG-M inzake
legeskosten voor de verlenging van een
gehandicaptenparkeerkaart.

In te stemmen met de conceptantwoorden op de vragen van mevr. T.
Gorissen van fractie BRUG-M inzake
legeskosten voor de verlenging van een
gehandicaptenparkeerkaart.
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12

287879

Intentieverklaring om actief deel te nemen
aan NLdoet! 2017.
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1. Dat de officiële aftrap door
burgemeester en wethouder Van
Rijswijk wordt verricht;
2. dat de burgemeester deelneemt aan
muzikale middag Zonnebloem;
3. dat de andere portefeuillehouders
aangeven aan welke activiteit ze
willen deelnemen;
4. dat de gemeenteraad wordt
uitgenodigd om deel te nemen;
5. dat de ambtenaren worden
opgeroepen om deel te nemen.
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