Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 20 februari 2018
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

334927

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 6 februari 2018.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 6 februari 2018 vast te stellen.

2

334928

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 6
februari 2018.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 6
februari 2018 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

334929

Diverse uitnodigingen.

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

4

333057

Actualisatie Beleidslijn voor de toepassing
van de Wet Bevordering
Integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Bibob) Gemeente
Meerssen.

1. De 'Beleidslijn voor de toepassing van
de Wet Bevordering
integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur gemeente
Meerssen (Bibob-beleidslijn)' vast te
stellen;
2. dat de beleidslijn in werking treedt op
1 maart 2018;
3. de laatstelijk vastgestelde beleidslijn
Bibob van 27 januari 2009 gelijktijdig
in te trekken.

5

328884

Vaststelling uniforme uitvoeringsregels
voortvloeiende uit de beleidsafspraken
van de Structuurvisie Wonen ZuidLimburg voor woningbouwinitiatieven (tiny
houses, omzetting bedrijfswoning naar
burgerwoning en realiseren tijdelijke
woningen).

De uitvoeringsnotities vast te stellen over :
1. de vereiste compensatie voor tiny
houses bij het ontbreken van een
woningbouwtitel;
2. het compensatievrij omzetten van een
bedrijfswoning naar burgerwoning bij
duurzame bedrijfsbeëindiging;
3. het compensatievrij realiseren van
tijdelijke woningen waarvoor een
woningbouwtitel ontbreekt, mits
voldaan wordt aan de in de notitie
gestelde voorwaarden.

6

332904

Beslissing op bezwaarschrift tegen
verleende omgevingsvergunning voor het
vergroten van de woning Roggeveldstraat
15 te Bunde.

1. Kennis te nemen van het advies van
de Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften
van 18 januari 2018;
2. conform het onder 1 bedoelde advies
het bezwaarschrift van reclamante
ontvankelijk te verklaren;
3. conform het onder 1 bedoelde advies
de bezwaren van reclamante
gedeeltelijk gegrond en voor het
overige ongegrond te verklaren;
4. het bestreden besluit van 8
september 2017 gedeeltelijk te
herroepen en voor het overige in
stand te laten.
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e

7

331869

Tijdelijke inhuur in 1 helft 2018 van een
externe projectadviseur ten behoeve van
de noodzakelijke doorontwikkeling van de
gemeentelijke dienstverlening.

1. Akkoord te gaan met verlenging van
tijdelijke inhuur (1e helft 2018)
middels accordering van de offerte
van Censor;
2. de inzet te beperken tot maximaal een
kostenbedrag ad € 20.000,--;
3. een bedrag van € 17.500,-- van het
exploitatiebudget dienstverlening
2017 middels het raadsvoorstel
'bestemming saldo van baten en
lasten 2017', door te schuiven naar
2018, zodat het budget ingezet kan
worden ten behoeve van het jaar
2018 en het restant benodigde bedrag
e
ad € 2.500,-- bij te ramen via de 1
bestuursrapportage 2018.

8

333549

Convenant Beschermingsbewind 20182019.

1. In te stemmen met het
Samenwerkingsconvenant
Beschermingsbewind 2018-2019;
2. portefeuillehouder van Rijswijk te
machtigen tot ondertekening van het
Convenant.

9

333762

Samenwerkingsafspraken MaastrichtHeuvelland gemeenten en Veilig Thuis
Zuid Limburg.

1. In te stemmen met de
Samenwerkingsafspraken MaastrichtHeuvelland gemeenten en Veilig
Thuis Zuid Limburg;
2. wethouder van Rijswijk te machtigen
om namens de gemeente Meerssen
de Samenwerkingsafspraken
Maastricht-Heuvelland gemeenten en
Veilig Thuis Zuid Limburg te
ondertekenen.

10

333965

Aanwijzing van Sociale Zaken Maastricht
Heuvelland als binnengemeentelijke
afnemer persoonsgegevens BRP
(BasisRegistratie Personen).

1. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
aan te merken als
binnengemeentelijke afnemer van
persoonsgegevens BRP;
2. de gewijzigde tabel behorende bij
bijlage 1 van het privacyreglement
basisregistratie personen (BRP)
Meerssen 2014 vast te stellen.

11

334680

Inkoop WMO Beschermd Wonen 2019.

1. Kennis te nemen van het integrale
onderzoeksrapport Evaluatie
Zorginkoop Zuid-Limburg van FFort;
2. kennis te nemen van de ambtelijke
adviezen bij de (samengevatte)
aanbevelingen uit het
onderzoeksrapport ten aanzien van
de inkoop Wmo en Beschermd
Wonen, te weten:
a. het onderzoek van de
verschillende alternatieven,
waaronder de centrumregeling,
om de bestuurlijke
inkoopsamenwerking op de
schaal van Maastricht-Heuvelland
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op een duurzame, meerjarige
wijze vorm te geven en voor
welke zorgproducten deze
samenwerking zou moeten
gelden;
b. het opstarten van projectteams
die in 2018/2019 de inkoop op de
thema's kortdurend verblijf,
beschermd wonen, doelmatigheid
huidige contracten en begeleiding
groep gaan doorontwikkelen;
c. het per thema uit beslispunt 2 b
ontwikkelen van een
inkoopstrategie op basis van de
checklist inkoop zoals door F-Fort
aangereikt;
d. bij de uitwerking van Beschermd
Wonen expliciet kiezen voor het
aangaan van meerjarige
overeenkomsten met
zorgaanbieders;
e. aanpassen van de
samenwerkingsovereenkomst met
aanbieders waardoor deze
beperkt wordt tot datgene dat nog
ingekocht wordt middels
bestuurlijk aanbesteden;
3. de gemeente Maastricht de
vervolgopdracht te geven een
regionaal samengesteld projectteam
te formeren met als opdracht een
projectplan op te stellen gericht op de
uitwerking van de adviezen uit
beslispunt 2 en de overige
aanbevelingen van F-Fort en deze
van een concrete planning te
voorzien;
4. aandacht te geven aan een
zorgvuldige en tijdige
informatievoorziening en
communicatie naar en van
zorgaanbieders over de wijzigingen in
de inkoop 2019 en verder;
5. de opdracht te geven de
centrumregeling als richting mee te
geven bij de voorbereiding van de
inkoop Wmo/BW 2019. Uiterlijk 1 juni
2018 dient hierover door het college,
de raad gehoord, een besluit te zijn
genomen.
12

333433

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie KIJK!!! inzake
Taalonderwijs Statushouders.

Ook op www.meerssen.nl
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De vragen van de fractie KIJK!!! inzake
Taalonderwijs Statushouders te
beantwoorden conform concept-brief.
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13

334451

Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland:
Regioplan Beschermd Thuis 2020.

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

1. De gezamenlijke Koers Beschermd
Thuis 2020 te onderschrijven, welke
gebaseerd is op de rapportage en de
aanbevelingen van de Commissie
Toekomst Beschermd Wonen
(Dannenberg) "Van Beschermd
Wonen naar Beschermd Thuis":
a. als uitgangspunten van de Koers
Beschermd Thuis 2020 gelden:
 eigen verantwoordelijkheid,
keuzevrijheid van de burger
en wederkerigheid zijn
vanzelfsprekend,
 normaliseren en uitgaan van
mogelijkheden,
 ruimte voor professionele
afwegingen en beslissingen,
 eenvoudiger systeem en
integrale aanpak,
 lokaal wat lokaal kan,
regionaal wat meerwaarde
heeft. Houdt rekening met
couleur-locale;
b. de kernelementen van de
gezamenlijke Koers Beschermd
Thuis 2020 zijn:
 brede definitie van de
doelgroep: "Mensen met een
verstoorde zelfregulatie, die
de regie op hun eigen leven
amper hebben gekend of
grotendeels kwijt zijn en ook
met eventuele steun van
anderen niet zelf kunnen
zorgen voor een stabiele
woonplek en een goed leven.
Ze zijn niet in staat om op
eigen kracht: zelfstandig te
wonen en in andere
noodzakelijke
bestaansvoorwaarden te
voorzien, hun persoonlijke
veiligheid te waarborgen,
en/of de veiligheid van
anderen en/of de
bescherming van goederen in de persoonlijke levenssfeer
dan wel publieke ruimte - te
waarborgen.",
 doelstelling: sociale inclusie,
 stabiele woonplek in de wijk,
 spaarzaam gebruik van
beschermde
woonvoorziening,
 herstel en participatie,
 niemand afschrijven;
2. in te stemmen met het voorstel om
samen te werken op de schaalgrootte
Maastricht-Heuvelland ten aanzien
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van de vormgeving en uitvoering van
de gemeentelijke Wmo-taken
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang vanaf
2020, hierna te noemen Beschermd
Thuis 2020, alsmede ten aanzien van
de opmaat en voorbereiding naar
2020;
3. het gezamenlijk veranderproces naar
Beschermd Thuis 2020 in MaastrichtHeuvelland, vorm te geven volgens
de navolgende projecten:
a. verschuiving naar meer
ambulante hulpverlening in de
eigen omgeving van de burger,
b. brede doelgroep,
c. inzet op preventie én herstel,
d. vorm geven aan optimale
solidariteit in en tussen de
samenwerkende gemeenten.
In deze projecten zullen in de periode
2018-2019 vraagstukken in
gezamenlijkheid worden uitgewerkt,
welke zullen leiden tot keuzen en
voorstellen die vervolgens opnieuw
aan de colleges ter besluitvorming
zullen worden voorgelegd.
14

334558

Financiering herontwerp Mondriaan Kind
en Jeugd: transformatie naar verdere
afbouw van klinische capaciteit, vooral
door verlaging van opnameduur en
forsere inzet op uitbreiding van ambulante
capaciteit.

Het principebesluit dat de wethouders
Jeugd van de 18 Zuid-Limburgse
gemeenten hebben genomen op 30
november jl. over te nemen en daarmee:
1. de inhoudelijke lijn van het
herontwerp Kind en Jeugd te
onderschrijven;
2. op basis van cofinanciering in drie
nader uit te werken tranches,
innovatiegelden beschikbaar te stellen
voor het herontwerp Kind & Jeugd,
waarbij de werkwijze na 3 jaar samen
met Mondriaan en de overige
ketenpartners wordt geëvalueerd;
3. een projectgroep in te stellen,
bestaande uit Mondriaan en een
afvaardiging van de 18 ZuidLimburgse gemeenten om de
implementatie en uitwerking van het
herontwerp te monitoren;
4. een externe partij, bijvoorbeeld de
Universiteit van Maastricht, te
betrekken bij het monitoren en
analyseren van de (voortgang van de)
resultaten.

15

334968

Gunning uitvoering renovatie 4
tennisbanen in Bunde en 2 in Geulle.

De renovatie van vier tennisbanen in
Bunde en twee tennisbanen in Geulle te
gunnen aan de firma Rooden Landscape
Solutions en hiervoor een krediet te
voteren van € 175.211,84 (inclusief BTW)
ten laste van de reserve beheerplan
buitensport.
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330318

Deelname NLdoet 2018: landelijk
evenement op 9 en 10 maart 2018 om
lokaal vrijwilligerswerk te promoten.
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Het landelijk evenement NLdoet te
steunen en de gemeenteraadsleden en
ambtenaren te attenderen op dit landelijke
evenement en de in Meerssen
aangemelde `klussen`.
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