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

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

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

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

2

531787

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

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

546231

Inhuur externe capaciteit voor Interne
Controle 2019

Externe capaciteit in te huren bij Q-Concepts ten behoeve van de uitvoering van
een deel Interne Controle 2019-werkzaamheden, geschatte kosten tussen
€ 11.000,-- en € 16.000,--.

5

547358

Afsluiting dienstverleningsovereenkomst
archieftoezicht gemeente Meerssen met GR
(Gemeenschappelijke Regeling) RHCL
(Regionaal Historisch Centrum Limburg)

1. Met toepassing van artikel 18 Beleidsregels Aanbesteding Gemeente
Meerssen 2017 te volstaan met één offerte;
2. een dienstverleningsovereenkomst betreffende archieftoezicht gemeente
Meerssen aan te gaan met de GR RHCL voor de periode 1 juli 2019 tot en met
31 december 2020;
3. de concept-brief met motivatie voor het vooralsnog niet deelnemen door de
gemeente Meerssen aan de GR RHCL vast te stellen en de GR RHCL te laten
toekomen.

6

546044

Herstel rotondeband binnencirkel Fregatweg

1. Kennis te nemen van de herstelwerkzaamheden aan de rotonde Fregatweg;
2. Aannemersbedrijf BLM de herstelwerkzaamheden te laten verrichten.

7

519882

Presentatie nieuw foldermateriaal Toerisme

1. Kennis te nemen van de nieuwe wandelroutefolders Bunde, Geulle,
Ulestraten;
2. akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief waarin de
gemeenteraad wordt geïnformeerd over de nieuwe wandelroutefolders en de
invoering van het Knopen-lopen wandelnetwerk in 2020.
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Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

528169

Raadsinformatiebrief inzake ontwikkelingen
Camping de Boskant

In te stemmen met de raadsinformatiebrief inzake ontwikkelingen Camping De
Boskant, die op 12 juli 2019 is verzonden.

9

536602

Raadsinformatiebrief naar aanleiding van
aangenomen amendement inzake zienswijze
ontwerpbegroting 2020 Gemeenschappelijke
Regeling Milieuparken Geul & Maas

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief naar aanleiding van het
aangenomen amendement inzake de zienswijze op de ontwerpbegroting 2020
Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul & Maas.

10

544277

Verzoek van Alliantie Tegen Uitbreiding MAA
om bij het provinciaal bestuur te pleiten voor
een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
voor de luchthaven Maastricht Aachen Airport

In te stemmen met het concept-antwoordschrijven aan de Alliantie Tegen
Uitbreiding MAA inzake het verzoek om bij het provinciaal bestuur te pleiten voor
een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor de luchthaven Maastricht
Aachen Airport.

11

544277

Huisvesting Meer Vandaag: beëindiging
gebruik pand aan de Proost de Beaufortstraat
te Meerssen

In te stemmen met de concept-brief aan Meer Vandaag waarin wordt
medegedeeld dat de lokale omroep met ingang van 1 oktober 2019 geen gebruik
meer kan maken van het pand aan de Proost de Beaufortstraat.
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