Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 20 oktober 2015
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

237284

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 13 oktober 2015.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
13 oktober 2015 vast te stellen.

2

237352

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 15 oktober 2015.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
15 oktober 2015 vast te stellen.

3

237285

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 14
oktober 2015.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 14
oktober 2015 voor kennisgeving aan te
nemen.

4

237286

Diverse uitnodigingen.

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

5

237032

Eenmalige uitkering
gemeenteambtenaren van 0,74% van het
jaarsalaris in oktober 2015.

In te stemmen met de eenmalige uitkering
van 0,74% van het jaarsalaris aan
gemeenteambtenaren in oktober 2015.

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

Informatie: bureau Communicatie
myriam.cuypers@meerssen.nl
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

6

236977

Definitieve positionering Podium24 als hét
aanspreekpunt voor werkgevers in
Maastricht-Heuvelland, waarbij Podium24
tevens verantwoordelijk is voor plaatsing
en bemiddeling van burgers naar werk.

Op basis van de evaluatie van de
verlengde pilot Podium24 en op advies
van het portefeuillehoudersoverleg
Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland
om:
1. de 'evaluatie Podium24 januari 2014 juli 2015' vast te stellen;
2. Podium24 definitief te positioneren als
hét aanspreekpunt voor werkgevers in
Maastricht-Heuvelland, waarbij
Podium24 ook verantwoordelijk is
voor de plaatsing en bemiddeling van
burgers naar werk, en daartoe nauw
samenwerkt met de gezamenlijke
uitvoeringsorganisatie sociale dienst
Maastricht-Heuvelland;
3. Podium24 als aparte rechtspersoon te
positioneren in de vorm van een
stichting, hiertoe de Stichting Phoenix
om te vormen en Prolabor BV als BV
onder deze om te vormen stichting te
plaatsen;
4. een alternatief verdienmodel voor
Podium24 uit te werken dat aansluit
bij de besluiten die zijn genomen in de
collegenota 'Toekomst MTB en
organisatie re-integratie 2016 e.v.'
d.d. 7 juli 2015;
5. de kostenverdeelsleutel van
Podium24 te laten aansluiten bij de
verdeelsleutel van de gezamenlijke
uitvoeringsorganisatie sociale dienst
Maastricht-Heuvelland;
6. de directeur Sociale Zaken Maastricht
en de directeur Phoenix en ProLabor
de opdracht te verstrekken de onder 1
t/m 5 genoemde besluiten uit te
voeren en deze gerealiseerd te
hebben op 1 januari 2016;
7. de portefeuillehouder te mandateren
de gemeenteraad te informeren
middels een nog op te stellen
raadsinformatiebrief.

7

237002

Uitvoeringsprogramma Preventie en
Handhaving Jeugd, Alcohol en Omgeving
gemeente Meerssen 2016-2017.

1. Het Uitvoeringsprogramma Preventie
en Handhaving Jeugd, Alcohol en
Omgeving gemeente Meerssen 20162017 vast te stellen;
2. akkoord te gaan met de concept-brief
aan de gemeenteraad.

8

237240

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen
(RPO) Zuid-Limburg voortgezet onderwijs.

1. In te stemmen met de wijzigingen
inzake Stella Maris college zoals deze
zijn opgenomen in het Regionaal Plan
Onderwijsvoorzieningen;
2. dit schriftelijk te bevestigen aan
schoolbestuur LVO conform de
concept-brief.

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

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

9

235259

Verzoeken om een inzamelvergunning
voor textiel en schoeisel in het jaar 2016.

1. Kennis te nemen van de ingekomen
verzoeken om een
inzamelvergunning textiel en
schoeisel voor het jaar 2016;
2. de Stichting Aktie '68 en het Ronald
McDonald Kinderfonds aan te wijzen
als inzamelaars voor ieder een huis
aan huis inzamelronde;
3. de overige verzoeken om een
inzamelvergunning te weigeren.

10

236797

Project zonnepanelen op gemeentelijke
gebouwen.

De gemeenteraad te informeren over de
stand van zaken rondom het project
zonnepanelen op gemeentelijke
gebouwen conform conceptraadsinformatiebrief.

11

237259

Gunning herstelwerkzaamheden van de
brandschade bij de basisschool "De
Gansbeek".

De herstelwerkzaamheden van de
brandschade bij de basisschool "de
Gansbeek" op basis van de laagste prijs
te gunnen aan Marsna Bouw.
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