Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 maart 2019
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 12 maart 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 12 maart 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 12 maart 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 12
maart 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

531486

Aanvraag evenementensubsidie ad € 1.000,-door Stichting International Land-Art
Maastricht ten behoeve van manifestatie
Land-Art

1. Een subsidie ad € 1.000,-- toe te kennen aan de Stichting International LandArt Maastricht voor het project Manifestatie Land-Art op landgoed Vliek vanaf 18
mei 2019;
2. de hardheidsclausule van de Algemene subsidieverordening Meerssen 2017
toe te passen vanwege te laat indienen aanvraag.

5

534415

Glossy Praktijkschool BGM en Bidboek
Buitengoed Geul & Maas

1. Kennis te nemen van de Glossy Praktijkschool BGM;
2. kennis te nemen van het Bidboek Buitengoed Geul & Maas ten behoeve van
de Provinciale verkiezingen;
3. Glossy en Bidboek ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad
conform concept-raadsinformatiebrief.

6

531543

Herinrichting Eburonenparkje te Rothem

1. In te stemmen met het voorgestelde proces;
2. in te stemmen met een richtbudget van € 400.000,-- voor de herinrichting van
het Eburonenparkje en derhalve € 315.000,-- op te nemen in het
investeringsplan 2020;
3. in te stemmen met de overige aandachtspunten/kaders.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

518986

Wijziging subsidie meerwerk geluidsschermen 1. Het besluit wijziging subsidie meerwerk geluidsschermen railverkeerslawaai
railverkeerslawaai Meerssen I
voor kennisgeving aan te nemen;
2. via het formulier MA, vaststelling van de subsidie voor de voorbereiding,
begeleiding en toezicht aan te vragen;
3. het eerder genomen besluit d.d. 28 augustus 2018 om een
accountantsverklaring op te stellen voor Meerssen I in te trekken;
4. het gevoteerde bedrag van € 20.379,-- toe te voegen aan het
investeringsbudget voor de verbetering omgeving Spoorstraat/Wilhelminaweg;
5. het positief saldo van € 17.106,-- van geluidsschermen railverkeerslawaai
Meerssen I beschikbaar te houden voor Meerssen II en III.

8

534725

Procesvoorstel Eiland in de Geul

1. In te stemmen met het procesvoorstel voor het vervolgtraject voor het gebied
Eiland in de Geul;
2. in te stemmen met deelname aan het traject 'Anders Werken';
3. de samenwerkende partijen in het gebied te informeren over besluitvorming
en het voorgestelde vervolgproces.

9

521129

Gunning geldgaring parkeerautomaten.

1. Het ophalen en verwerken van het contante geld (geldgaring) uit de
parkeerautomaten en POM meters binnen de gemeente Meerssen voor een
periode van 4 jaar aan G4S te gunnen;
2. kennis te nemen van het feit dat het lopende contract tot 29 april 2019 voor
wat betreft geldgaring met SecurCash wegens faillissement door de gemeente is
ontbonden en er een tijdelijk contract is afgesloten met G4S.

10

512057

Gunning project ‘Groot onderhoud en
herinrichting rijweg Oostbroek’ te Geulle

De werkzaamheden met betrekking tot het project ‘Groot onderhoud en
herinrichting rijweg Oostbroek’ (inclusief aanbrengen snelheidsremmende
maatregelen Pasweg) te gunnen aan de laagste inschrijver namelijk de firma
BLM.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

11

531117

Lobbydocument Zuid-Limburgse gemeenten
'Samen maken we Nederland groter'

1. In te stemmen met het lobbydocument 'Samen maken we Nederland groter';
2. in te stemmen met de concept-reactie naar de Tripool-gemeenten;
3. in te stemmen met een gezamenlijk lobby- en communicatietraject met Tripool
met betrekking tot 'Samen maken we Nederland groter' naast de eigenstandige
uitwerking van het Strategisch Actieplan Middengebied;
4. het uitdrukkelijke voorbehoud te maken dat instemming met het Strategisch
Actieplan Middengebied Zuid-Limburg en het bovengenoemde lobbydocument
niet betekent dat de gemeente Meerssen in dit verband financiële bijdragen zal
leveren c.q. investeringen zal plegen.
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