Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 16 augustus 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

267208

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 9 augustus 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d. 9
augustus 2016 vast te stellen.

2

267209

Diverse uitnodigingen.

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

3

266418

Beslissing op bezwaarschrift tegen
opgelegde last onder dwangsom naar
aanleiding van bouw van een
garage/berging op perceel Bunderstraat
133 te Meerssen.

1. Kennis te nemen van het advies van
de Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften
van 27 juli 2016;
2. conform het onder 1 bedoelde advies
het bezwaarschrift ontvankelijk, doch
de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten.

4

266550

Verkeersmaatregelen (verkeersbesluit,
fysieke maatregelen) voor
schoolomgeving Bunde.

1. Op grond van het opgestelde
evaluatiedocument van het project
verbetering verkeersveiligheid
schoolomgeving Bunde, het
verkeersbesluit betreffende de
Kersenlaan vast te stellen en bekend
te maken;
2. de fysieke maatregelen zoals
opgenomen in de beschrijving van de
uit te voeren werkzaamheden uit te
laten voeren door de aannemer
Laeven die de laagste prijs geoffreerd
heeft;
3. de reactie op de ingediende petitie
vast te stellen.

5

262762

Reactie op brief van betreffende persoon
aan de gemeenteraad over het niet
mogen toepassen van het instrument
beheersverordening in het centrum van
Meerssen.

Akkoord te gaan met de conceptantwoordbrief aan betreffende persoon.

6

266959

Raadsinformatiebrief over inkoop groene
stroom.

Akkoord te gaan met de conceptraadsinformatiebrief over de inkoop van
groene stroom.

Ook op www.meerssen.nl
Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

265242

Plan van aanpak
Participatieverklaringstraject voor
statushouders.

1. Akkoord te gaan met het in de brief
omschreven plan rondom de invulling
van de participatieverklaring voor
statushouders en deze brief te
ondertekenen;
2. akkoord te gaan met de
samenwerking met de gemeenten in
de regio Maastricht-Heuvelland om
gezamenlijk invulling te geven aan de
participatieverklaring en dit het eerste
jaar als een gezamenlijke pilot uit te
voeren waarvoor niet aanbesteed
hoeft te worden.

8

266210

Addendum bij overeenkomst 2016 tussen
MTB en gemeente Maastricht voor het
project werken met behoud van uitkering
"Op Eigen Kracht Vooruit": aansluiting
gemeente Meerssen.

Akkoord te gaan met het addendum bij de
overeenkomst 2016 tussen MTB en
gemeente Maastricht voor het project
werken met behoud van uitkering "Op
Eigen Kracht Vooruit" en het addendum te
ondertekenen.

9

264461

Nieuw subsidiebeleid gemeente
Meerssen 2017-2022 inclusief
bijbehorende Algemene
Subsidieverordening gemeente Meerssen
2017.

1. Het nieuwe Subsidiebeleid(sregels)
gemeente Meerssen 2017-2022 vast
te stellen, onder voorbehoud van de
vaststelling van de Algemene
subsidieverordening gemeente
Meerssen 2017 door de
gemeenteraad op 6 oktober 2016;
2. de bijbehorende Algemene
subsidieverordening gemeente
Meerssen 2017 op 6 oktober 2016
aan de gemeenteraad ter
besluitvorming voor te leggen;
3. kennis ervan te nemen dat door de
vaststelling van de nieuwe
subsidieverordening door de
gemeenteraad en de daaruit
voortvloeiende afbouwregeling, de
begroting 2017-2020 voor het jaar
2017 negatief wordt beïnvloed met
€ 36.581,-- en voor het jaar 2018
negatief wordt beïnvloed met
€ 18.205,--. Vanaf 2019 wordt de
taakstelling ad € 62.700,-- die
oorspronkelijk vanaf 2017 was
ingeboekt, volledig gerealiseerd.

10

264580

Beleidsnotitie Toerisme gemeente
Meerssen 2016 - 2019 'Meerssen laten
ontdekken'.

1. In te stemmen met de Beleidsnotitie
Toerisme gemeente Meerssen 2016 2019 'Meerssen laten ontdekken';
2. de gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met beslispunt 1.
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