Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 18 april 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

299345

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 11 april 2017.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
11 april 2017 vast te stellen.

2

299400

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 11
april 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 11
april 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

299352

Diverse uitnodigingen.

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

4

297851

Kadernota 2018, ontwerpbegroting 2018
en ontwerpmeerjarenraming 2018-2022
Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BsGW).

1. Kennis te nemen van de kadernota
2018, de ontwerpbegroting 2018 en
de ontwerpmeerjarenraming 20182022 van de GR BsGW en de daaruit
voortvloeiende indexering voor 2018
e
ad € 6.000,-- via de 1
bestuursrapportage 2018 bij te ramen;
2. de kadernota 2018 van de GR BsGW
ter kennisname door te leiden naar de
gemeenteraad;
3. de gemeenteraad voor te stellen om
in te stemmen met de voorliggende
ontwerpbegroting 2018 en
ontwerpmeerjarenraming 2018-2022
van de GR BsGW en ter zake geen
zienswijzen in te dienen;
4. betreffende de besluiten onder 2 en 3
het concept-raadsvoorstel vast te
stellen en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de
raadsvergadering van 8 juni 2017.

5

212253

Gunning aanleg bergbezinkbassin ter
hoogte van de rotonde Witte Hoek te
Rothem in relatie tot het project A2.

1. De realisatie van het
bergbezinkbassin ter hoogte van de
rotonde Witte Hoek, met
gebruikmaking van de
afwijkingsmogelijkheid van de
beleidsregels aanbestedingen (art. 18)
van de gemeente Meerssen, op te
dragen aan Avenue2 door
tussenkomst van het Projectbureau
A2, waarbij risico van de eventuele
extra huurkosten van damwanden bij
de aannemer wordt gelegd;
2. krediet te voteren ad € 1.535.000,-ten laste van budget Renovaties
riolering 2015 t.b.v. bergbezinkbassin;
3. met het Projectbureau A2 Maastricht
nadere afspraken te maken omtrent
directievoering en inhuur toezicht.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

6

279243

Regionale Structuurvisie Ruimtelijke
Economie.

1. Op hoofdlijn in te stemmen met het
kaartmateriaal en de winkelhiërarchie
(piramide), meer specifiek voor de
gemeente Meerssen, als input voor
de Intergemeentelijke Structuurvisie
Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
(SVREZL) om hiermee de ingezette
weg te continueren;
2. kennis te nemen van de toelichtende
documenten: Bespreeklocaties
Winkels en Q&A's SVREZL.

7

298473

Uitkoop woningen onder
hoogspanningsverbindingen:
koopovereenkomst Westbroek 47 te
Geulle.

1. Over te gaan tot koop van de woning
Westbroek 47 conform conceptkoopovereenkomst;
2. indien een periode van leegstand
ontstaat, deze te overbruggen door
het bedrijf Ad Hoc Beheer in te zetten.

8

298373

Overbruggingsperiode woning Westbroek
45 tot aan sloop.

Het bedrijf Ad Hoc Beheer tot aan de
sloop in te zetten om de periode van
leegstand te overbruggen, en de kosten
die daarmee gemoeid zijn af te dekken
vanuit het project.

9

297920

Ontwerpbegroting 2018 en jaarrekening
2016 Gemeenschappelijke Regeling
Milieuparken Geul en Maas.

1. Geen zienswijze te geven over de
ontwerp-begroting 2018 van GR Geul
en Maas;
2. kennis te nemen van de jaarrekening
2016 van GR Geul en Maas.

10

289825

Operationeel Programma Riolering 2017.

1. Het Operationeel Programma
Riolering 2017 vast te stellen;
2. de gemeenteraad het Operationeel
Programma Riolering 2017 middels
een raadsinformatiebrief ter
kennisname toe te sturen.

11

298276

Resultaat Europese aanbesteding voor de
inkoop van PMD (Plastic- en Metalen
verpakkingen en Drankenkartons)inzamelzakken.

1. De opdracht voor de levering van
PMD-zakken te gunnen aan
Dimensio;
2. de opdracht voor de levering van
PMD-zakken te verstrekken conform
concept-opdrachtbrief.

12

287696

Vaststelling Richtlijn objecten/toeristische
bewegwijzering Meerssen.

De Richtlijn objecten/toeristische
bewegwijzering Meerssen vast te stellen.

13

285919

Uitvoeringsbesluit Kinderopvang op basis
van Sociaal Medische Indicatie (SMI).

1. Het Uitvoeringsbesluit Kinderopvang
op basis van Sociaal Medische
Indicatie (SMI) vast te stellen;
2. geen subsidieplafond in te stellen.
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14

298165

Projectvoorstel versterking
praktijkondersteuner (POH) jeugd in
huisartsenpraktijken.

1. In te stemmen met het inzetten van
een praktijkondersteuner (POH) jeugd
conform het projectvoorstel
"Versterken POH Jeugd Gemeente
Meerssen" voor de duur van 2 jaar en
deze in dienst te laten treden bij de
stichting Zorg in Ontwikkeling (ZIO);
2. akkoord te gaan met de bijbehorende
kosten van € 31.183,-- per jaar en
deze te dekken uit het
uitvoeringsbudget decentralisatieuitkering Jeugdhulp (innovatiekosten).

15

295671

Verordening cliëntenparticipatie
Participatiewet Maastricht-Heuvelland
2017 e.v.

1. De concept-Verordening
cliëntenparticipatie Participatiewet
Maastricht-Heuvelland 2017 e.v. ter
besluitvorming aan te bieden aan de
gemeenteraad;
2. de Verordening cliëntenparticipatie
Pentasz Mergelland 2015 door de
gemeenteraad te laten intrekken.
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