Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 18 oktober 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

274423

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 6 oktober 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d. 6
oktober 2016 vast te stellen.

2

274404

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 11 oktober 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
11 oktober 2016 vast te stellen.

3

274407

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 11
oktober 2016.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 11
oktober 2016 voor kennisgeving aan te
nemen.

4

274408

Diverse uitnodigingen.

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

5

272813

Beslissing op bezwaarschrift tegen
toepassen van spoedeisende
bestuursdwang voor het illegaal
achterlaten van afval.

1. Kennis te nemen van het advies van
de Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften
d.d. 5 oktober 2016;
2. conform het onder 1 bedoelde advies
het bezwaarschrift ontvankelijk, doch
de bezwaren ongegrond te verklaren.

6

269163

Principeverzoek tot uitbreiding woning
Raar 21.

In beginsel in te stemmen met een
uitbreiding van de woning, gelegen aan
Raar 21.

7

263900

Mantelzorgwaardering 2016 en 2017.

1. Kennis te nemen van het advies van
de Adviesraad Sociaal Domein
'Advies mantelzorgcompliment' d.d.
17 juni 2016;
2. de blijk van Mantelzorgwaardering
2016 vast te stellen zoals voorgesteld
in de bijlage 'Mantelzorgwaardering
2016 Gemeente Meerssen';
3. het gewijzigd 'Besluit
Maatschappelijke ondersteuning
Gemeente Meerssen 2016, versie 3,
per 25 oktober 2016' vast te stellen
onder gelijktijdige intrekking van het
'Besluit Maatschappelijke
ondersteuning Gemeente Meerssen
2015, Versie 2, per 1 december 2015'
én versie 2, per 4 december 2015;
4. akkoord te gaan met de antwoordbrief
aan de Adviesraad Sociaal Domein
met betrekking tot 'Advies
mantelzorgcompliment';
5. akkoord te gaan met de
raadsinformatiebrief met betrekking
tot Mantelzorgwaardering 2016 en
doorkijk Mantelzorgwaardering 2017.
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Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

272450

Vervanging kunstwerk rotonde
Maastrichterweg/St. Josephstraat
Meerssen.

1. Niet over te gaan tot aanschaf van
een (vervangend) kunstwerk voor de
rotonde Maastrichterweg/St.
Josephstraat Meerssen;
2. de gemeenteraad (via een apart
raadsvoorstel in december 2016 ten
behoeve van het projectplan Graffiti)
te vragen het restant ontvangen
verzekeringsgelden ter hoogte van
€ 9.900,-- toe te voegen aan het
project 'Graffiti'.

9

273146

Herindicaties hulp bij het huishouden.

1. Akkoord te gaan om iedereen die een
maatwerkvoorziening "Hulp bij het
huishouden" (Hbh) ontvangt op basis
van de in 2013 vastgestelde
Verordening te herindiceren, zodat in
2017 iedereen deze
maatwerkvoorziening ontvangt
gebaseerd op dezelfde voorwaarden;
2. gebruik te maken van de
afwijkingsbevoegdheid van het
aanbestedingsbeleid, op grond van
artikel 18 van de Beleidsregels
aanbestedingen gemeente Meerssen
2015, en de opdracht om uitvoering te
geven aan sub 1 te gunnen aan
Argonaut.
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