Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 19 april 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

253019

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 12 april 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
12 april 2016 vast te stellen.

2

253022

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 12
april 2016.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 12
april 2016 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

253023

Diverse uitnodigingen.

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

4

251627

Stand van zaken verkeersmaatregelen
parkeerterrein sportcomplex Heiveld te
Bunde.

1. De sportverenigingen te berichten dat
niet ingestemd kan worden met de
voorgestelde suggesties om te komen
tot het oplossen van het
mobiliteitsknelpunt;
2. de sportverenigingen te verzoeken
hernieuwd beraad te hebben op basis
van de uitgangspunten zoals deze
voorgelegd zijn tijdens de
informatiebijeenkomst van juli 2015.

5

246778

Voortgang boek geschiedenis Meerssen /
opstarten voorinschrijving.

1. Kennis te nemen van de stand van
zaken met betrekking tot de opdracht
voor het schrijven van een boek over
de geschiedenis van Meerssen;
2. akkoord te gaan met het opstarten
van een voorinschrijving ten behoeve
van het boek over de geschiedenis
van Meerssen waarbij het college bij
minimaal 500 voorschrijvingen
overgaat tot productie van het boek.

6

247278

Aanpassing samenwerkingsprotocol
tussen de gemeenten in Zuid-Limburg en
de Raad voor de Kinderbescherming.

Akkoord te gaan met het aangepaste
samenwerkingsprotocol tussen de
gemeenten in Zuid-Limburg en de Raad
voor de Kinderbescherming.

7

249008

Aanpassing samenwerkingsprotocol
tussen de gemeenten in Zuid-Limburg en
de Gecertificeerde Instellingen die
jeugdbeschermings- en
jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoeren
die opgelegd zijn door de kinderrechter.

Akkoord te gaan met het aangepaste
samenwerkingsprotocol tussen de
gemeenten in Zuid-Limburg en de
Gecertificeerde Instellingen.

8

251546

Advies van gemeenteraad inzake
toewijzing zendmachtiging lokale omroep.

In te stemmen met het conceptraadsvoorstel inzake advisering
zendmachtiging lokale omroep.

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

Informatie: bureau Communicatie
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

9

247308

Deelname aan aanbesteding Provincie
Noord-Brabant inzake laadinfrastructuur
in de openbare ruimte voor elektrische
voertuigen.

1. Deel te nemen aan de samenwerking
met de Provincie Noord-Brabant voor
de aanbesteding van
laadinfrastructuur in de openbare
ruimte voor elektrische voertuigen;
2. de aanschaf van laadpalen ter hoogte
van € 1.750,-- te dekken vanuit de
reserve duurzame ontwikkeling en via
de bestuursrapportage aan de
gemeenteraad te verantwoorden;
3. de provincies Limburg en NoordBrabant te informeren over het
genomen besluit.

10

247417

Onderzoek naar voordelen door de
samenwerking van verenigingen van het
sportcomplex Heiveld te Bunde op het
gebied van verduurzaming en bezuiniging
op de energiekosten.

1. Het projectplan Heiveld en het advies
van de Stichting Duurzaam Meerssen
voor kennisgeving aan te nemen;
2. een privaatrechtelijke overeenkomst
tussen de gemeente en de
samenwerkende verenigingen op te
stellen;
3. de gevraagde € 3.400,-- voor het
verduurzamingsadvies te dekken
vanuit de reserve duurzame
ontwikkeling en dit via de
bestuursrapportage te verantwoorden
aan de gemeenteraad;
4. de Stichting Duurzaam Meerssen en
de verenigingen te informeren over
het genomen besluit.

11

252235

Overdracht drinkwaternet sportcomplex
Heiveld te Bunde aan WML.

In te stemmen met de concept-koop- en
verkoopovereenkomst overname
drinkwaternet sportcomplex Heiveld te
Bunde.

12

252376

Concept-koopovereenkomst voormalig
schoolgebouw Schoolpad 7 te Bunde.

In te stemmen met de conceptkoopovereenkomst van het voormalig
schoolgebouw Schoolpad 7, 6241 CK
Bunde en de burgemeester te
mandateren eventuele aanpassingen c.q.
wijzigingen te akkorderen.

13

252878

Centrumplan Ulestraten en gymzaal
Ulestraten.

Het aangepaste raadsvoorstel aangaande
het project centrumplan Ulestraten en
vervangende nieuwbouw van de gymzaal
die hier onderdeel van uitmaakt, in te
brengen voor behandeling tijdens de
raadsvergadering van 25 mei 2016.

14

252878

Actualisering contracten Jeugd 2016 en
WMO 2016.

In te stemmen met de actualisering van
de contracten Jeugd 2016 en WMO 2016.

Ook op www.meerssen.nl
Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen
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myriam.cuypers@meerssen.nl
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