Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 19 december 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

328672

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 12 december 2017.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 12 december 2017 vast te stellen.

2

328680

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 13 december 2017.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 13 december 2017 vast te stellen.

3

328681

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 12
december 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 12
december 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

4

328682

Diverse uitnodigingen.

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

5

318132

Plan Vergunningen, Toezicht en
Handhaving Meerssen 2018-2021 en
uitvoeringsprogramma 2018.

1. Het concept Plan Vergunningen,
Toezicht en Handhaving Meerssen
2018-2021 vast te stellen op basis
van de zogenoemde "adequate
variant";
2. het concept Uitvoeringsprogramma
Vergunningen, Toezicht en
Handhaving Meerssen 2018 vast te
stellen;
3. het Plan Vergunningen, Toezicht en
Handhaving Meerssen 2018-2021
met het uitvoeringsprogramma 2018
conform concept-raadsinformatiebrief
ter kennis te brengen aan de
gemeenteraad.

6

324641

Plaatsing van een ‘Black Box’ in het kader
van de preventiecampagne drugs ‘Wat
staat er op het spel’.

1. Een dagdeel een 'black box' op de
markt te plaatsen in het kader van de
preventiecampagne drugs 'Wat staat
er op het spel';
2. een promotieteam in te zetten om
mensen uit te nodigen om de 'black
box' te bezoeken en nader te
informeren over de inhoud van de
campagne;
3. een budget van € 2.000,-- (exclusief
BTW) beschikbaar te stellen voor het
plaatsen van de 'black box'
gedurende een dagdeel.

Ook op www.meerssen.nl
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7

321067

Reconstructie parkeerterrein
sportcomplex Heiveld te Bunde.

1. Het raadsvoorstel vast te stellen
waarin aan de gemeenteraad
€ 35.000,-- extra krediet wordt
gevraagd ten behoeve van de
volledige projectkosten, en dit voorstel
voor te leggen aan de gemeenteraad
ter agendering voor de
raadsvergadering van 1 februari 2018;
2. krediet te voteren ad € 190.000,-- uit
het Investeringsplan 2017;
3. de reconstructie van het
parkeerterrein sportcomplex Heiveld
(met in achtname van de
bestekswijziging van de
verwerkingwijze van vrijkomende
verwerkbare grond) te gunnen aan
Laeven BV na verkregen extra krediet
van de gemeenteraad.

8

327881

Ontwerpbestemmingsplan Boschweg
ongenummerd (ong.) te Bunde voor de
realisatie van een woning op een perceel
landbouwgrond aan de Boschweg ong. te
Bunde.

1. Akkoord te gaan met de reactie op de
zienswijzen zoals verwoord in de nota
van zienswijzen voor ontwerp
bestemmingsplan Boschweg ong. te
Bunde;
2. in te stemmen met het conceptraadsvoorstel en raadsbesluit ter
gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan Boschweg ong. te
Bunde;
3. het bestemmingsplan inclusief alle
bijlagen en de nota van zienswijzen
door te leiden naar de
raadsvergadering van februari 2018
en de gemeenteraad voor te stellen
het bestemmingsplan Boschweg ong.
gewijzigd vast te stellen.
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Het college van B&W heeft besloten:

9

327600

Omgevingsvergunningsaanvraag
herbestemming rijksmonument
Weerterhof, Weert 85-87-89 Meerssen.

1. Kennis te nemen van het feit dat er op
29 november 2017 een
omgevingsvergunningsaanvraag is
ingekomen voor de herbestemming
van het rijksmonument Weerterhof,
Weert 85-87-89 te Meerssen, waarbij
een crematorium/uitvaartcentrum met
bijbehorende parkeervoorziening
mogelijk wordt gemaakt;
2. in te stemmen met het conceptraadsvoorstel en de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen in
verband met de ingekomen
omgevingsvergunningsaanvraag en
deze tijdens de raadsvergadering van
1 februari 2018 ter besluitvorming aan
de gemeenteraad voor te leggen;
3. de inspraaknota die is opgesteld naar
aanleiding van de reacties tijdens de
inspraakprocedure op het
voorontwerpbestemmingsplan voor
het bovengenoemde project vast te
stellen en de insprekers te berichten
van de ingenomen standpunten;
4. naar aanleiding van de ingekomen
aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling en
gezien het feit dat er geen
onevenredige gevolgen voor milieu te
verwachten zijn, niet te verplichten tot
een m.e.r.-onderzoek en het
bijbehorende besluit te ondertekenen.

10

327097

Actualisatie en modernisering
welstandsbeleid.

1. Kennis te nemen van de stand van
zaken met betrekking tot de
herijking/actualisatie van het
welstandsbeleid;
2. kennis te nemen van de afspraken die
zijn gemaakt met de gemeente Stein
over de samenwerking op het gebied
van de welstandsadvisering;
3. in te stemmen met het gezamenlijk
met de gemeente Stein werven van
een monumentendeskundige als lid
van de monumentencommissie;
4. de raadsinformatiebrief die onderdeel
uitmaakt van dit besluit naar de
gemeenteraad te sturen.
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318047

Uitvoering Recreatief Overstappunt
Rothem en Klinkenberg-Zuid.

1.

12

327239

Gunning aanleggen openbare verlichting
Vliegveldweg.

Het project "aanleggen openbare
verlichting Vliegveldweg" te gunnen aan
de laagste inschrijver namelijk Insta Zuid
BV.

13

327181

Raadsinformatiebrief over het beheer van
de begraafplaatsen.

In te stemmen met de conceptraadsinformatiebrief algemene
begraafplaatsen.

14

327441

Zwembad Meerssen.

In te stemmen met het conceptraadsvoorstel inhoudende:
1. een eenmalige bijdrage ter grootte
van € 255.000,-- te verstrekken aan
de Vereniging Zwembad Meerssen;
2. zwembaden in de gemeente
Meerssen aan te willen merken als
een activiteit van algemeen belang
waardoor de mogelijkheid bestaat om
zwembaden tegen een gereduceerd
tarief te verpachten en daarvoor de
procedure in gang te zetten;
3. zwembad Meerssen aan de
Vereniging Zwembad Meerssen in de
vorm van een erfpachtovereenkomst
over te dragen.

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

De dekkingsmiddelen zoals benoemd
in de financiële paragraaf voor het
project '77000179 Overstappunt
Rothem' te accorderen;
2. € 50.000,-- te voteren vanuit post
2017/27 van het restant
investeringsplan Revitalisering
Rothem voor project '77000179
Overstappunt Rothem';
3. Heusschen*Copier op basis van
artikel 18 Aanbestedingsbeleid
Meerssen opdracht te verlenen voor:
a. DO Klinkenberg Zuid,
b. bestek en onderzoeken
busstation en Klinkenberg Zuid,
c. directie en toezicht op de
uitvoering van de herinrichting
van het busstation en de
Klinkenberg Zuid.
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15

326463

Eerste fase Accommodatiebeleid.

1. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel (inclusief bijlagen)
inzake accommodatiebeleid fase 1;
2. opdracht te geven voor het opstellen
van een nieuw beheerplan
buitensportaccommodaties voor de
gemeente Meerssen;
3. opdracht te geven voor het opstellen
van een nieuw gebouwenbeheerplan
(voor de gemeenschapshuizen en
kleedlokalen) voor de gemeente
Meerssen;
4. opdracht te geven voor het opstellen
van bestekken voor de
renovatiewerkzaamheden aan 6
tennisbanen (4 in Bunde en 2 in
Geulle).

16

327670

Stand van zaken Leefbaarheidsfonds.

1. Akkoord te gaan met de voortzetting
van deze subsidiemogelijkheid
gedurende 2018;
2. in te stemmen met de conceptraadsinformatiebrief.

17

326446

Beschikbaar stellen eerdere stukken
aangaande accommodatiebeleid in het
algemeen en tennis in het bijzonder.

Het concept-raadsvoorstel algemeen
accommodatiebeleid gemeente Meerssen
september 2017 (verseonnummer
311265) en het concept-raadsvoorstel
accommodatiebeleid tennis september
2017 (verseonnummer 315843)
beschikbaar te stellen aan de leden van
de gemeenteraad.

18

328025

Autorisatie Portal Inburgering en
voortzetting Participatieverklaringstraject.

1. Akkoord te gaan met de Autorisatie
Portal Inburgering/ Suwinet ten
behoeve van de Participatieverklaring;
2. akkoord te gaan met de voortzetting
Participatieverklaringstraject, de
voorgestelde kostenopgave en
verdeelsleutel.

19

328473

Jaarverslag 2016 en begroting 2018-2021
Stichting kom Leren.

Kennis te nemen van het jaarverslag 2016
en de begroting 2018 e.v. van Stichting
kom Leren en deze stukken conform
concept-raadsvoorstel aan de
gemeenteraad voor te leggen.
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324342

Subsidie MIK en Spelenderwijs voor de
uitvoering van de reguliere peuteropvang
en de uitvoering van het aanbod van VVE
(Voor- en Vroegschoolse Educatie) in
2018.

1. Met toepassing van de
hardheidsclausule van de Algemene
subsidieverordening Meerssen 2017,
artikel 16 wegens te laat indienen van
de subsidieaanvraag 2018 en
conform artikel 10, Verordening
Peuterprogramma Gemeente
Meerssen 2017, aan MIK een
subsidie te verlenen van € 29.654,--,
voor de uitvoering reguliere
peuteropvang en de uitvoering van
het aanbod aan VVE in 2018;
2. conform artikel 10, Verordening
Peuterprogramma Gemeente
Meerssen 2017, aan Spelenderwijs
een subsidie te verlenen van
€ 137.100,-- voor de uitvoering
reguliere peuteropvang en de
uitvoering van het aanbod aan VVE in
2018;
3. de Verordening Peuterprogramma
Gemeente Meerssen 2017 in 2018 te
evalueren;
4. akkoord te gaan met de conceptbrieven.

21

328032

Inkoop jeugdhulp vanaf 2019: evaluatie
zorginkoop Zuid-Limburg 2015-2017.

1. Kennis te nemen van het
onderzoeksrapport Evaluatie
Zorginkoop Zuid-Limburg van FFort;
2. in te stemmen met de ambtelijke
adviezen bij de (samengevatte)
aanbevelingen uit het
onderzoeksrapport ten aanzien van
de inkoop jeugdhulp, te weten:
a. actualiseren van de
centrumregeling inkoop jeugdhulp
voor onbepaalde tijd,
b. binnen de centrumregeling een
onderscheid te maken in een
basis- en een keuzepakket,
c. het basispakket vast te stellen
bestaande uit de arrangementen:
Crisis, Verblijf, JeugdzorgPlus,
Jeugdbescherming &
Jeugdreclassering en de
crisisdienst Jeugd,
d. voor de eerste vier jaar de overige
arrangementen Begeleiding
(groep en individueel),
Behandeling (groep en
individueel) , Logeren, BOR,
Dyslexie (diagnose en
behandeling), Regie en Consult
op te nemen in het keuzepakket
waarbij gemeenten afzonderlijk
per arrangement kunnen
aangeven of zij dit voor 4 jaar
wensen in te kopen via de
centrumgemeente Maastricht,
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e. commitment tussen de Zuid
Limburgse gemeenten aan gaan
voor nauwe afstemming van
inkoop daar waar behandelingen
met een zware
huisvestingscomponent lokaal
worden ingekocht,
f. het opstarten van drie
projectteams die in 2018 de
inkoop op de thema's 'Crisis',
'Verblijf' en 'Begeleiding' gaan
doorontwikkelen,
g. aanpassen van de
samenwerkingsovereenkomst met
aanbieders waardoor deze
beperkt wordt tot datgene dat nog
ingekocht wordt middels
bestuurlijk aanbesteden;
3. op grond van beslispunt 2 c te
besluiten om vanaf 2019 de
jeugdhulp gezamenlijk in te blijven
kopen via de centrumgemeente voor
het basispakket en tot 2023 gebruik
te maken van het keuzepakket en
dus ook de arrangementen als
genoemd onder 2 d door de
centrumgemeente te laten inkopen;
4. de centrumgemeente Maastricht de
vervolgopdracht te geven de
beslissingen 2 en 3 samen met de
regio uit te werken in een projectplan
waarin de afzonderlijke
aanbevelingen als deelopdrachten
met een concrete planning zijn
opgenomen.
22

328683

Machtiging om Burgemeester en
Wethouders te vertegenwoordigen in
bezwaarprocedures aangaande de
Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp 2015
Gemeente Meerssen en Besluit
Jeugdhulp Gemeente Meerssen 2017.

De heer H.F. van Rooij of zijn vervanger
te machtigen haar in bezwaarprocedures
aangaande de Jeugdwet, Verordening
Jeugdhulp 2015 Gemeente Meerssen en
Besluit Jeugdhulp Gemeente Meerssen
2017 te vertegenwoordigen.

23

328683

Onderzoek mogelijke bedrijfsverplaatsing
Dogstar in de Groote Molen en
herbestemming van de Groote Molen.

In te stemmen met het onderzoeken van
de mogelijkheden van de
bedrijfsverplaatsing Dogstar en de
herbestemming van de Groote Molen.
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