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

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

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

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

2

531787

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

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

557466

Controleprotocol 2019 en geactualiseerd
normenkader 2019

Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel met betrekking tot het conceptcontroleprotocol accountantscontrole 2019 en het normenkader 2019 en dit
raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de Auditcommissie conform
de Verordening Auditcommissie 2017.

5

558098

Afhandeling motie schrappen 20 extra
parkeerplaatsen Sint Agnesplein te Bunde

1. In te stemmen met de wijze van afhandeling van de motie 'schrappen 20 extra
parkeerplaatsen Sint Agnesplein';
2. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief om de gemeenteraad te
informeren over de afhandeling.

6

552948

Aansprakelijkstelling door zwembad
Meerssen vanwege verborgen gebrek aan
leidingen

De aansprakelijkstelling af te wijzen.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

542147

Verhuizing Lokale Omroep

1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel om eenmalig een bedrag
beschikbaar te stellen ten behoeve van de verhuizing van de Lokale Omroep (€
13.000,--);
2. aan het beschikbaar stellen van het bedrag de voorwaarde te stellen dat de
eerste 4 raadsvergaderingen in 2020 door de Lokale Omroep om niet worden
uitgezonden op TV;
3. het bedrag van € 13.000,-- eenmalig te putten uit de Algemene Reserve van
de gemeente Meerssen.

8

517438

Raadsvergaderingen in Gasterij De Proosdij

1. De gemeenteraad voor te stellen de eerste raadsvergadering in Gasterij De
Proosdij te houden op donderdag 16 april 2020 in plaats van donderdag 6
februari 2020;
2. de gemeenteraad voor te stellen de mogelijkheid open te houden om met de
eigenaar van Gasterij De Proosdij te komen tot een alternatief voor de
raadszaalfunctie in de vorm van een afkoopregeling;
3. de raadsvergaderingen van donderdag 6 februari 2020 en 19 maart 2020
wederom in de bedrijfskantine van het bestuurscentrum te laten plaatsvinden;
4. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief betreffende stand van
zaken 'De Proosdij'-Raadszaal.

9

525431

Raadsinformatiebrief stand van zaken kwestie In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief betreffende stand van zaken
'Camping De Boskant': Tussenvonnis
kwestie 'Camping De Boskant': Tussenvonnis.
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