Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 20 juni 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

306331

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 15 juni 2017.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 20 juni 2017 vast te stellen.

2

306332

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 13
juni 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 13
juni 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

306333

Diverse uitnodigingen.

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

4

304751

Beslissing op bezwaarschrift tegen
opgelegde last onder dwangsom
(bouwstop) inzake bouwactiviteiten die
zonder omgevingsvergunning zijn
uitgevoerd op perceel Kuilenstraat 60 te
Rothem.

1. Kennis te nemen van het advies van
de Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften
van 29 mei 2017;
2. conform het onder 1 bedoelde advies
het bezwaarschrift ontvankelijk en de
bezwaren gegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit van 1 februari
2017 te herroepen.

5

305919

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie VVD inzake
verkeersproblematiek in Beatrixhaven en
Meerssenerweg.

De vragen van de fractie VVD inzake
verkeersproblematiek in Beatrixhaven en
Meerssenerweg te beantwoorden conform
concept-brief.

6

306276

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie BRUG-M inzake
verkoopakte Proosdijschuur.

De vragen van de fractie BRUG-M inzake
verkoopakte Proosdijschuur te
beantwoorden conform concept-brief.

7

304721

Jaarverantwoording Kinderopvang en
Peuterspeelzalen 2016.

1. De jaarverantwoording kinderopvang
en peuterspeelzalen 2016 vast te
stellen;
2. deze digitaal te verzenden naar de
Inspectie van het Onderwijs (IvhO);
3. de jaarverantwoording ter
kennisname te brengen aan de
gemeenteraad.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

305196

Aanbesteding Wmo Hulp bij Huishouding
2018 e.v.

1. In te stemmen met de voorgestelde
uitgangspunten voor de opdracht
'Wmo hulp bij huishouding 2018 e.v.';
2. in te stemmen met het in dit verband
starten van een Europese
aanbestedingsprocedure, waarbij de
gemeente Maastricht wordt
aangemerkt als aanbestedende
dienst, mede namens alle
deelnemende gemeenten die hiertoe
middels mandaatverlening besloten
hebben;
3. in te stemmen met de mandatering
van de bevoegdheid tot het nemen
van besluiten in het kader van deze
Europese openbare
aanbestedingsprocedure door de
deelnemende gemeenten aan de
directeur sociaal van de gemeente
Maastricht.

9

304985

Uitspraak Nationale Ombudsman inzake
een klacht over het treffen van
verkeersmaatregelen in de Kersenlaan te
Bunde.

In te stemmen met het informatieschrijven
aan de gemeenteraad over de uitspraak
van de Nationale Ombudsman inzake een
klacht over het treffen van
verkeersmaatregelen in de Kersenlaan te
Bunde.

10

304985

Raadsinformatiebrief stand van zaken St.
Catharinastraat te Ulestraten.

In te stemmen met de
raadsinformatiebrief over de stand van
zaken St. Catharinastraat.
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