Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 15 maart 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

248339

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 8 maart 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d. 8
maart 2016 vast te stellen.

2

248383

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 10 maart 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
10 maart 2016 vast te stellen.

3

248340

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 8
maart 2016.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 8
maart 2016 voor kennisgeving aan te
nemen.

4

248343

Diverse uitnodigingen.

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

5

247375

Treffen voorziening MTB en meerjarige
gevolgen voor de Wsw-budgetten.

1. Kennis te nemen van de door MTB
getroffen reorganisatievoorziening,
waarin het Meerssens aandeel
€ 300.000,-- bedraagt en welk zal
worden meegenomen in de
jaarrekening 2015;
2. bij de 1e Bestuursrapportage 2016
het geraamde budget ter bekostiging
van het exploitatietekort van MTB,
€ 140.000,--, af te ramen conform de
huidige cijfers van MTB.

6

247810

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie BRUG-M inzake
ontwikkeling Centrumplan Bunde.

De concept-antwoordbrief aan de fractie
BRUG-M inzake ontwikkeling
Centrumplan Bunde vast te stellen.

7

247845

Principeverzoek horeca in Markt 34
(Proosdijschuur) voor het verlenen van
buitenplanse ontheffingen voor wintertuin
en bedrijfswoning,

1. Een buitenplanse ontheffing ex art.
2.12 Wabo te verlenen voor de
bedrijfswoning en wintertuin aan de
zijde Markt;
2. overeenkomstig de
omgevingsverordening Limburg 2014
een woning toe te voegen.

8

247489

Subsidieverzoek stichting Meerssen
Events ten behoeve van Charlemagne
Preuve Festijn 2016.

1. Een eenmalige waarderingssubsidie
te verstrekken van € 2.000,-- aan
stichting Meerssen Events voor het
evenement Charlemagne Preuve
Festijn 2016;
2. akkoord te gaan met de concept-brief
aan stichting Meerssen Events.
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Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

9

247811

Inkoop ambulante jeugdhulp 2017 en
2018.

1. De inkoop van de ambulante
jeugdzorg voor 2017 en 2018 te
verlengen en de inkoop jeugdzorg
voor deze periode te mandateren aan
de gemeente Maastricht door middel
van de centrumregeling;
2. akkoord te gaan met de conceptraadsinformatiebrief en deze te sturen
aan de gemeenteraad.

10

247672

Groot onderhoud drie kunstgras
tennisbanen bij TC De Gewannen
Ulestraten.

Voor een bedrag van € 4.970,-- (exclusief
BTW) opdracht te verstrekken tot het
revitaliseren van drie kunstgras
tennisbanen bij TC De Gewannen in
Ulestraten.
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