Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 oktober 2019
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 8 oktober 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 8 oktober 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 8 oktober 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 8
oktober 2019 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

525748

Stand van zaken verkenning naar mogelijke
Unesco-status Krijtland (Mergelland)

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de stand van zaken van
de verkenning naar een mogelijke Unesco-status voor het Krijtland (Mergelland).

5

532609

Geschikt maken lichtmasten centrum
Meerssen voor kerstverlichting

1. Kennis te nemen van de voornemens van de Ondernemersvereniging
Sfeervol Meerssen (OVSM) om nieuwe kerstverlichting dan wel -ornamenten
aan te schaffen om de Stationstraat, Bunderstraat, Beekstraat, Gasthuisstraat en
de Kerkstraat te verlichten tijdens de kerstperiode en de vraag om deze aan te
sluiten op de openbare verlichting;
2. akkoord te gaan met het aansluiten van kerstverlichting dan wel -ornamenten
op de openbare verlichting en hiervoor een ca. 40 stuks lichtmasten geschikt te
maken;
3. de eenmalige kosten geraamd op ca. € 6.500,-- voor het geschikt maken van
de lichtmasten gemoeid met de te realiseren aansluitingen voor rekening van de
gemeente te nemen en ten laste van het budget ‘economische promotie’ te
brengen;
4. de energiekosten geraamd op ca. € 100,-- per jaar gemoeid met het branden
van de kerstverlichting voor rekening van de gemeente te nemen en deze vanaf
2020 bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2020.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

6

542417

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit tot
verlening van omgevingsvergunning voor
herinrichten terrein aan de Kasennerweg te
Bunde

1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie
Bezwaarschriften van 1 oktober 2019;
2. het bezwaarschrift ontvankelijk, doch de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit van 17 april 2019 in stand te laten;
4. het verzoek om vergoeding van de kosten als bedoeld in artikel 7:15 van de
Algemene wet bestuursrecht, af te wijzen.

7

531778

Camping De Boskant: uitspraak van de
rechtbank naar aanleiding van het kort geding
dat door de exploitant tegen de gemeente
Meerssen was aangespannen

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de uitspraak van de
rechtbank naar aanleiding van het kort geding dat door de exploitant tegen de
gemeente Meerssen was aangespannen.

8

531778

Propositie en uitnodiging van het VISTA
1. Kennis te nemen van de propositie
college, een in Zuid-Limburg gevestigde mbo- 2. dat wethouder Heusschen van onderwijs deelneemt aan het oriënterend
onderwijsinstelling, met als doel de
bestuurlijk overleg.
gezamenlijke Zuid-Limburgse agenda’s aan
elkaar te verbinden en daarmee krachtiger te
maken.
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