Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 17 januari 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

286521

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 10 januari 2017.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
10 januari 2017 vast te stellen.

2

286528

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 10
januari 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 10
januari 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

286529

Diverse uitnodigingen.

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

4

284353

Verzoek tot aanwijzing zalencentrum de
Auw Kerk, Burchtstraat 2 te Bunde als
trouwlocatie.

Zalencentrum de Auw Kerk, Burchtstraat
2, 6241 CR Bunde (kadastraal bekend
BDE00B3119) aan te wijzen als
trouwlocatie voor de voltrekking van een
huwelijk op 10 juni 2017.

5

285470

Verzoek tot benoeming buitengewoon
ambtenaar burgerlijke stand (BABS) voor
een dag.

1. Het verzoek tot benoeming van
betreffende persoon tot buitengewoon
ambtenaar burgerlijke stand voor een
dag af te wijzen;
2. uitsluitend verzoeken te honoreren tot
benoeming buitengewoon ambtenaar
burgerlijke stand voor een dag indien
betrokkene is benoemd in een andere
Nederlandse gemeente en beëdiging
hiertoe heeft plaatsgevonden bij de
rechtbank.

6

285355

Uitvoering motie inzake zwembad De
Parel in Meerssen.

1. Kennis te nemen van de gesprekken
met vertegenwoordigers van de
gemeenten Valkenburg en Maastricht;
2. in te stemmen met de concept-brief
aan de gemeenten Valkenburg en
Maastricht waarin verzocht wordt om
mee te denken inzake de toekomst
van zwembad de Parel;
3. in te stemmen met de concepttekst
waarin opgeroepen wordt om het
zwembad over te dragen aan een
vereniging of stichting.

7

286237

Brief van Provincie Limburg inzake
begrotingstoezicht 2017.

De brief van de provincie inzake
repressief begrotingstoezicht 2017 voor
kennisgeving aan te nemen.

8

282305

Kredietvotering voorbereiding aanpassing
verkeersinfrastructuur sportcomplex
Heiveld te Bunde.

€ 30.000,-- krediet te voteren voor de
voorbereidingsfase van het project
aanpassing parkeerplaatsen
sportcomplex Heiveld.
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Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

9

286530

Brief van Minister van Binnenlandse
Zaken d.d. 22 december 2016 over het
aansluiten van gemeenten op de
Landelijke Voorziening WOZ.

In te stemmen met het door de BsGW
(Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen) voorgestelde proces om
nog dit jaar aan te sluiten bij de Landelijke
Voorziening WOZ.

10

286530

Verzoek werkgroep Burgemeester
Visschersstraat om een deel van de
Burgemeester Visschersstraat te
Ulestraten voor verkeer af te sluiten.

In te stemmen met het opstarten van het
proces voor het afsluiten van een deel
van de Burgemeester Visschersstraat te
Ulestraten.
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