Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 16 januari 2018
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

331016

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 9 januari 2018.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 9 januari 2018 vast te stellen.

2

331017

Openbare besluitenlijsten van de
vergaderingen van GS van Limburg d.d.
19 december 2017 en 9 januari 2018.

De openbare besluitenlijsten van de
vergaderingen van GS van Limburg d.d.
19 december 2017 en 9 januari 2018 voor
kennisgeving aan te nemen.

3

331018

Diverse uitnodigingen.

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

4

328337

Verslag horizontale verantwoording
archieven gemeente Meerssen 2016 van
Regionaal Historisch Centrum Limburg
(RHCL).

1. Kennis te nemen van het verslag
horizontale verantwoording archieven
gemeente Meerssen 2016 van het
RHCL;
2. het plan van aanpak betreffende het
implementeren van de
aandachtspunten uit dit verslag vast
te stellen;
3. de gemeenteraad door middel van
een raadsinformatiebrief te informeren
betreffende de realisatie van de voor
archiefbeheer gestelde doelen voor
2017, de ontwikkelingen 2018 en de
voor 2018 gestelde doelen;
4. het concept van de
raadsinformatiebrief vast te stellen;
5. de gemeenteraad samen met de
raadsinformatiebrief het verslag ter
kennisname te doen toekomen;
6. na kennisname door de
gemeenteraad het verslag ter
kennisname door te zenden naar de
provincie in verband met de
verantwoording in het kader van
horizontaal toezicht;
7. de archivaris te informeren over
bovenstaande besluiten door middel
van het toezenden van afschriften van
het plan van aanpak en de
raadsinformatiebrief.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

5

329528

Aanvullende werkzaamheden project
"asfaltonderhoud diverse wegen 2017" te
Bunde en Weert.

1. Akkoord te gaan met het verrichten
van aanvullende en onvoorziene
werkzaamheden met betrekking tot
het project "asfaltonderhoud diverse
wegen 2017" en de firma BLM
opdracht te geven deze
werkzaamheden mee te nemen in
een aan hen reeds gegunde opdracht;
2. akkoord te gaan om in afwijking van
de aanbestedingsregels op grond van
artikel 18 Beleidsregels
aanbestedingen gemeente Meerssen
opdracht te geven aan de firma BLM
om de werkzaamheden met
betrekking tot het herinrichten van de
omgeving Kersenlaan-Lindenlaan
mee te nemen in een aan hen reeds
gegunde opdracht;
3. een bedrag van € 75.000,-- te voteren
uit het in het investeringsplan
opgenomen onderdeel "reconstructie
wegen" (IP 2018);
4. een bedrag van € 10.000,-- te voteren
ten laste van de "kleine
rioolinvesteringen 2018";
5. een bedrag van € 30.000,-- te voteren
ten laste van het GVVP (Gemeentelijk
Verkeers- en Vervoersplan) (IP 2018).

6

329667

Gunning met betrekking tot
voorbereidende werkzaamheden inzake
project "Onderhoudswerkzaamheden
Pastoor Petrus Stevensstraat en Pastoor
Aert van Coelmontstraat" te Meerssen.

Akkoord te gaan met het verstrekken van
opdracht aan Plangroep Heggen voor het
verrichten van de voorbereidende
werkzaamheden en het voeren van
directie en toezicht voor het project
"Onderhoudswerkzaamheden Pastoor
Petrus Stevensstraat en Pastoor Aert van
Coelmontstraat".
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