Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 14 maart 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

294489

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

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

2

294491

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

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

3

294493

Diverse uitnodigingen.

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

4

271281

Verzoek Rialto Vastgoedontwikkeling om
e
2 fase parkeerterrein St. Rochusstraat
(AH) te Bunde niet uit te voeren.

Op basis van de gesloten overeenkomst
de afgesproken uitvoering voort te zetten
en de contractpartij gemotiveerd in kennis
te stellen.

5

293890

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

De vragen van de fractie BRUG-M inzake
legeskosten verlenging
gehandicaptenparkeerkaart te
beantwoorden conform concept-brief.

6

292846

Raadsinformatiebrief met betrekking tot
de uitvoering van het nieuwe
subsidiebeleid voor het (overgangs)jaar
2017.

In te stemmen met de conceptraadsinformatiebrief.

7

293358

Stand van zaken rondom apparatuur
RTME/LPO.

1. Kennis te nemen van de stand van
zaken rondom RTME/LPO;
2. in te stemmen met de conceptraadsinformatiebrief waarin wordt
aangegeven dat de gemeente
Meerssen stopt met de inspanningen
om met het bestuur van RTMe/LPO
rond de tafel te gaan.

8

293953

Reactie op advies stichting Duurzaam
Meerssen inzake verduurzaming van het
Kindcentrum Meerssen.

Akkoord te gaan met de conceptantwoordbrief aan Stichting Duurzaam
Meerssen.

9

293024

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie FOCUS en vragen
stichtingsbestuur d'n Huppel inzake
onderhoud en eventueel verkoop
gemeenschapshuis d'n Huppel Ulestraten.

1. De vragen van de fractie FOCUS
inzake onderhoud en eventueel
verkoop gemeenschapshuis d’n
Huppel Ulestraten te beantwoorden
conform concept-brief;
2. in te stemmen met de conceptantwoordbrief aan het
stichtingsbestuur van
gemeenschapshuis d'n Huppel
Ulestraten.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

10

293527

Uitnodiging tot deelname aan de SSC-ZL
(Shared Service Center Zuid-Limburg)
aanbesteding schoonmaak.

1. Deel te nemen aan de
aanbestedingsprocedure SSC-ZL
overeenkomst overheidsopdracht
"schoonmaak" op basis van de ten
behoeve daarvan opgestelde
inkoopstrategie;
2. het Inkoopteam te mandateren voor
het vaststellen van de
aanbestedingsdocumenten en het
uitvoeren van de aanbesteding, het
beoordelen van de inschrijvingen en
kenbaar maken van het voornemen
tot gunning en afwijzing aan
inschrijvers.

11

294655

Ondersteuning initiatiefgroep Zwembad
Meerssen.

1. In te stemmen met de ondersteuning
van de initiatiefgroep Zwembad
Meerssen en haar een bedrag
beschikbaar te stellen ter grootte van
€ 3.750,-- (excl BTW, oftewel €
4.537,50 incl. BTW) voor de schouw
van het zwembad en een bedrag van
€ 2.000,-- als bijdrage in de
opstartkosten. Totaal derhalve
€ 6.537,50;
2. het totaalbedrag van beslispunt 1 ad
€ 6.537,50 af te dekken uit de post
onvoorzien en op te nemen in de 1e
bestuursrapportage 2017;
3. in te stemmen met de conceptraadsinformatiebrief.

Ook op www.meerssen.nl
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