Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 augustus 2019
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 13 augustus 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 13 augustus 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 13 augustus 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 13
augustus 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

546743

Vaststelling nieuwe algemene
inkoopvoorwaarden

1. De huidige algemene inkoopvoorwaarden voor werken en voor
leveringen/diensten te vervangen door de algemene inkoopvoorwaarden voor
werken en voor leveringen/diensten versie 2019;
2. de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vast te stellen.

5

547340

Bestuursrapportage 1e kwartaal 2019 BsGW
(Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen)

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 1e kwartaal 2019 van BsGW;
2. via de 2e bestuursrapportage 2019 melding te maken van het door BsGW
geprognosticeerde negatief resultaat 2019 en het te verwachten aandeel voor
Meerssen ad € 8.704,-- hierin;
3. het onder 2 genoemde bedrag vooralsnog niet bij te ramen via de 2e
bestuursrapportage maar de jaarrekening 2019 BsGW af te wachten.

6

549500

Verzoek vrijstelling toeristenbelasting voor
seizoenarbeiders

1. Kennis te nemen van het verzoek tot vrijstelling toeristenbelasting voor
seizoenarbeiders;
2. het verzoek niet te honoreren;
3. de concept-brief vast te stellen waarmee belanghebbende van bovenstaand
besluit op de hoogte wordt gesteld.
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Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

549883

Opdrachtverlening voor ENSIA (Eenduidige
Normatiek Single Information Audit) en DigiD
audit 2019

1. Met toepassing van artikel 18 van het aanbestedingsbeleid 2017 te volstaan
met één prijsopgave;
2. Accoris Audit Services B.V. opdracht te verlenen tot het uitvoeren van de
verplichte ENSIA en DigiD audits 2019.

8

548087

Aanlevering WOZ (Waardering Onroerende
Zaken) gegevens oude jaren aan de
Landelijke Voorziening WOZ

1. Kennis te nemen van het standpunt van de Waarderingskamer betreffende
levering Landelijke Voorziening WOZ historie 2011 – 2014;
2. kennis te nemen van het voorstel van de BsGW (Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen) betreffende het verrichten van de
werkzaamheden gemoeid met de gewenste nalevering aan de Landelijke
Voorziening WOZ en de daarmee gemoeide kosten;
3. in te stemmen met het laten uitvoeren door de BsGW van de onder 2
genoemde werkzaamheden;
4. in te stemmen met de incidentele kosten van de onder 2 genoemde
werkzaamheden ad afgerond € 10.000,-- en deze kosten bij te ramen via de 2e
bestuursrapportage 2019.

9

550006

Evaluatie ontmoetingsplekken gemeente
Meerssen (MOP’s) en externe inhuur

1. Akkoord te gaan met het concept-plan van aanpak ten behoeve van de
evaluatie van de ontmoetingsplekken en hiervoor;
2. organisatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in te
huren ten behoeve van de externe evaluatie voor een bedrag van (maximaal)
€ 9.767,52 inclusief BTW en;
3. ten behoeve van de evaluatie aanvullend een additioneel bedrag van
€ 1.232,48 toe te voegen aan het budget voor facilitaire en onvoorziene uitgaven
(o.a. zaalhuur, consumpties) (totaal incidenteel bedrag van € 11.000,--) en
hiervoor;
4. als incidentele dekking te gebruiken:
a. het restant projectbudget MOP's € 5.087,-- (afrekening),
b. het overschot 2018 van Stichting Trajekt € 3.769,-- (activiteitenbudget
straatcoaches) en,
c. het restant deel € 2.144,-- uit het budget Coördinatie Jeugdzorg.
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Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

10

548945

Mandaat voor het aanwijzen van
toezichthouders/handhavers Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning) en
Jeugdwet met betrekking tot rechtmatigheid

De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders/handhavers (bijzonder en
preventief onderzoek en sociale rechercheurs) als bedoeld in artikel 6.1 lid 1 van
de Wmo 2015 en van toezichthouders ten behoeve van de uitvoering van artikel
2.9 en 8.1.3. van de Jeugdwet te mandateren aan het college van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Maastricht met de mogelijkheid tot
ondermandaat.

11

549874

Opstellen uitvoeringsplan energietransitie
minimale variant

1. DBV opdracht te geven voor een bedrag van € 5.000,-- de notitie inclusief
uitvoeringsplan voorbereiding energiebeleid op te stellen;
2. het voor de energietafels beschikbaar gestelde budget van € 6.700,-- te
gebruiken om de kosten van de opdracht af te dekken.

12

517164

Vaststelling beheerplan wegen 2019-2021

1. Akkoord te gaan met het beheerplan wegen 2019-2021;
2. akkoord te gaan om vanwege financiële redenen vooralsnog die trottoirs en
loopstroken welke kwaliteitsniveau B hebben niet op te waarderen naar
kwaliteitsniveau A;
3. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief het beheerplan Wegen
2019-2021 te verstrekken.

13

538168

Gunning aanschaf nieuw materieel
gladheidsbestrijding.

Akkoord te gaan met de uitgebrachte offerte van Aebi Schmidt voor wat betreft
de aanschaf van nieuw materieel en hier opdracht voor te verstrekken.
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