Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 april 2019
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 9 april 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 9 april 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 9 april 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 9 april
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

536611

Collegeverklaring ENSIA (Eenduidige
Normatiek Single Information Audit) 2018

1. De concept-collegeverklaring ENSIA 2018 inzake DigiD en Suwinet inclusief de
twee bijlagen vast te stellen;
2. de verantwoordingsrapportage Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
vast te stellen;
3. de verantwoordingsrapportage Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT) vast te stellen;
4. de verantwoordingsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO) vast te
stellen;
5. de gemeenteraad over de verantwoording ENSIA en BRP/PNIK
(Basisregistratie Personen/Paspoorten en Nederlandse Identiteits-Kaarten)
2018 te informeren via een raadsinformatiebrief en het concept hiervan vast te
stellen.

5

526108

Subsidieverzoek kerkbestuur Rothem
instandhouding Jezus Heilig Hart Kerk
Rothem

Naar aanleiding van het ingekomen subsidieverzoek van het kerkbestuur
Rothem, en het rappel hierop, voor de instandhouding van de Heilig Hart van
Jezus Kerk in Rothem in te stemmen met het sturen van de reactie en
informatiebrief aan overige eigenaren van monumentale kerkgebouwen.
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Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

6

538021

Buurtschouw Ulestraten

Voltallig deel te nemen aan de te houden buurtschouw in Ulestraten op
uitnodiging van het Buurtnetwerk.

7

522109

Raadsinformatiebrief naar aanleiding van
Motie Onderzoek Ultrafijnstof en
Geluidshinder MAA (Maastricht Aachen
Airport)

1. Akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief;
2. gebruik te maken van artikel 18 van de Aanbestedingsregels en geen tweede
offerte aan te vragen ten behoeve van onderzoek naar de gezondheidseffecten
van geluidhinder en ultrafijnstof van MAA;
3. de maximale kosten voor het onderzoek van de GGD van € 6.000,-- ten laste
van 2020 mee te nemen in de kadernota 2020 en deze kosten te dekken uit de
Reserve Duurzame Ontwikkeling.

8

534997

Besteding gelden zwerfafval 2019 t/m 2022

1. Conform het zwerfafval-uitvoeringsplan 2013-2022 gebruik te maken van de
beschikbare middelen uit het Afvalfonds Verpakkingen en deze voor de periode
2019-2022 aan te vragen;
2. de gemeenteraad conform de concept-raadsinformatiebrief te informeren
over het genomen besluit.

9

524166

Principeverzoek Kruisberg 52 te Meerssen

In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om aan de Kruisberg 52 te
Meerssen een tweede bedrijfswoning en bedrijfsunits te realiseren.

10

535727

Ontwikkelingen in het kader van de
Structuurvisie Ruimtelijke Economie

1. Kennis te nemen van de werking van de salderingsregeling en stelling te
nemen tegen de ongewenste effecten van de huidige salderingsregeling;
2. de bestemmingswijziging van 275 m2 ten behoeve van saldering voor de
nieuwe woonwinkel op Kruisstraat 9 te Meerssen in de toekomst voor te stellen
aan de gemeenteraad ter goedkeuring, bij de herziening van de
beheersverordening Kernen.
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Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

11

537359

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie Lokaal DNA inzake start
Binckbank Tour

De vragen van de fractie Lokaal DNA inzake start Binckbank Tour te
beantwoorden conform concept-brief.

12

531778

Stand van zaken Camping De Boskant

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de stand van zaken
camping De Boskant.

13

531778

Inkoop bij de welzijnsinstelling Trajekt voor
het jaar 2019

In te stemmen met de inkoop bij Trajekt voor het jaar 2019.

14

531778

Notitie `Vitaal beroepsonderwijs voor
Maastricht-Heuvelland` van LVO

In te stemmen met de concept-brief aan het College van Bestuur van de
Stichting LVO met betrekking tot de notitie `Vitaal beroepsonderwijs voor
Maastricht-Heuvelland` van LVO.

15

531778

Toevoeging 2 woningen Centrumplan Bunde

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over het toevoegen van 2
woningen Centrumplan Bunde.

16

531778

Proces Eiland in de Geul

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over het proces Eiland in
de Geul.
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