Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 20 december 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

283872

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 13 december 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
13 december 2016 vast te stellen.

2

283873

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 13
december 2016.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 13
december 2016 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

283876

Diverse uitnodigingen.

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

4

280387

Beslissing op bezwaarschrift tegen
opgelegde last onder dwangsom in
verband met twee opgerichte
bouwwerken (overkapping en ingegraven
schaftkeet) op perceel grond in Ulestraten
met bestemming Natuur.

1. Kennis te nemen van het advies van
de Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften
d.d. 14 november 2016;
2. conform het onder 1 bedoelde advies
het bezwaarschrift ontvankelijk en de
bezwaren gegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit van 30 augustus
2016 te herroepen.

5

280623

Beslissing op bezwaarschrift tegen
weigering om handhavend op te treden
inzake hondenpension The Animal Farm,
Raar 40 te Meerssen.

1. Kennis te nemen van het advies van
de Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften
d.d. 22 november 2016;
2. conform het onder 1 bedoelde advies
het bezwaarschrift ontvankelijk en de
bezwaren gegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit van 2 augustus
2016 te herroepen.

6

283231

Verlenging zittingstermijn zittende
commissieleden van de
Intergemeentelijke Adviescommissie
Bezwaarschriften.

Akkoord te gaan met de verlenging van
de zittingstermijn van de zittende leden
van de Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften tot 1
juli 2017.

7

283060

Gewijzigde vaststelling
"Veegbestemmingsplan 2015",
voortkomende uit het Plan van Aanpak
Handhaving.

In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en -raadsbesluit ter
gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan "Veegbestemmingsplan
2015" en deze voor te leggen aan de
gemeenteraad ter besluitvorming.

8

282728

Hernieuwd verzoek van Bewonerscomité
St. Catharinastraat om overleg / oplossing
problematiek trillingen en schades St.
Catharinastraat te Ulestraten.

Dat volstaan kan worden met verwijzing
naar de brief van 4 oktober 2016.

9

283376

Principeverzoek tot realisering van twee
bergingen Raar 49b en 51 te Meerssen.

In beginsel in te stemmen met de
realisering van de twee bergingen.

Ook op www.meerssen.nl
Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen
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Het college van B&W heeft besloten:

10

282158

Gunning van het opstellen van een
besteks- en aanbestedingsgereed
ontwerp alsmede het uitvoeren van de
aanbesteding en directie en toezicht in het
kader van het project "Herinrichting
openbaar gebied omgeving Kindcentrum
Meerssen".

Naar aanleiding van gehouden
onderhandse aanbestedingen op basis
van de laagste prijs het opstellen van een
besteks- en aanbestedingsgereed
ontwerp alsmede het uitvoeren van de
aanbesteding en directie en toezicht in het
kader van het project "Herinrichting
openbaar gebied omgeving Kindcentrum
Meerssen" te gunnen aan Jens
Tendermanagers & Civil Engineers.

11

282980

Principeverzoek voor het starten van
distilleerderij, met incidenteel
rondleidingen en proeverijen, in een
gedeelte van het pand Schonen
Steynweg 4 Moorveld, "Moorveldshof".

In principe medewerking te verlenen aan
het starten van distilleerderij, met
incidenteel rondleidingen en proeverijen,
in een gedeelte van het pand Schonen
Steynweg 4 Moorveld, "Moorveldshof",
onder de voorwaarden dat:
1. initiatiefnemer aantoont dat de
gevraagde bedrijfsactiviteit
vergelijkbaar is met milieucategorie 2
en dat er geen hinder ontstaat voor
woningen in de omgeving en de
gerealiseerde en nog te realiseren
woningen in het pand zelf;
2. initiatiefnemer aangeeft hoe vaak er
rondleidingen en/of proeverijen plaats
zullen vinden, voor welk aantal
personen. Dit zal als voorwaarde aan
de vergunning gekoppeld worden.

12

282544

Projectplan Documentaire
Informatievoorziening, de weg naar
volledig digitaal.

1. In te stemmen met het projectplan
documentaire informatievoorziening,
de weg naar volledig digitaal;
2. de gemeenteraad te informeren
conform de conceptraadsinformatiebrief.

13

281536

Verlenging samenwerkingsovereenkomst
met Maastricht inzake huishoudelijke
afvalinzameling en reiniging openbare
ruimte.

1. De samenwerkingsovereenkomst met
Maastricht voor de huishoudelijke
afvalinzameling en het reinigen van
de openbare ruimte te verlengen tot
en met het jaar 2018;
2. Maastricht schriftelijk te berichten dat
dezerzijds akkoord wordt gegaan met
het door hen middels brief gedane
voorstel inzake prijsaanpassing.

Ook op www.meerssen.nl
Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen
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14

282871

Renovatie gymzaal Rothem.

1. Kennis te nemen van het voornemen
van het schoolbestuur INNOVO om
de basisschool "de Lindegaerd" in
Rothem tien jaar te handhaven;
2. de gymzaal in Rothem voor 10 jaar
gebruiksklaar te maken voor de
basisschool;
3. op korte termijn de volgende
onderhoudswerkzaamheden uit te
voeren:
a. de dakbedekking te overlagen,
b. de sportvloer te renoveren,
c. het buiten- en binnenschilderwerk
uit te voeren;
4. ieder jaar de onderhoudstoestand te
laten inspecteren om te bepalen of
aanvullende werkzaamheden nodig
zijn;
5. in te stemmen met het verstrekken
van opdracht voor het renoveren van
de sportvloer ad € 14.393,-- exclusief
BTW aan Pulastic sportvloeren;
6. in te stemmen met het verstrekken
van opdracht voor het vernieuwen van
de dakbedekking ad € 5.900,-exclusief BTW aan Beenkens
Dakwerken;
7. in te stemmen met het aanvragen van
een offerte bij Kostons
Schilderwerken voor het uitvoeren
van het schilderwerk;
8. dekking van deze kosten plaats te
laten vinden uit de post voorziening
gebouwenbeheer (gymzalen),
inclusief de eventuele meerkosten ten
gevolge van de slechte staat van de
ondervloer.

15

283529

Eindafrekening renovatie
Bestuurscentrum.

1. Kennis te nemen van de afrekening
van het project renovatie
Bestuurscentrum;
2. een bedrag van € 31.000,-- te
bestemmen voor de reserve
duurzaamheid;
3. het resterend bedrag van € 10.649,-terug te storten in de algemene
reserve en een en ander toe te lichten
in de jaarrekening 2016;
4. de gemeenteraad conform conceptraadsinformatiebrief te informeren.
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16

282394

Productie boek geschiedenis Meerssen 'In
de armen van Maas, Geul en
Watervalderbeek'.

1. Akkoord te gaan met het in productie
nemen van het boek over de
geschiedenis van Meerssen 'In de
armen van Maas, Geul en
Watervalderbeek' van auteur Frank
Hovens;
2. de keuze van de vormgever/drukker
te bepalen aan de hand van een
presentatie door vier aanbieders
vormgeving/druk;
3. de portefeuillehouder te mandateren
voor wat betreft keuze van het aantal
te produceren boeken;
4. het beschikbaar stellen van de
boeken voor de intekenaars te
koppelen aan een feestelijk event in
het Erfgoedhuis en hierbij de
gebruikers van het
Erfgoedhuis/verenigingen in
Meerssen te betrekken.

17

279532

Overeenkomst 2017 met Kredietbank
Limburg inzake schuldhulpverlening.

1. Ingevolge artikel 18 van de
Beleidsregels Aanbestedingen
Meerssen bij wijze van uitzondering af
te wijken van het gemeentelijk
aanbestedingsbeleid;
2. voor het jaar 2017 een
dienstverleningsovereenkomst aan te
gaan met Kredietbank Limburg
conform voorstel;
3. de hieruit voortvloeiende kosten te
dekken uit de daarvoor in de
begroting 2017 opgenomen middelen
voor schuldhulpverlening.

18

282455

Raadsinformatiebrief motie Jeugd en
politiek.

1. Akkoord te gaan met de conceptraadsinformatiebrief inzake plan van
aanpak voor jongerenparticipatie in de
politiek in Meerssen;
2. de incidentele kosten van maximaal
€ 4.000,-- af te dekken uit structurele
onderwijsmiddelen.

19

281636

Subsidiebeleid 2017-2022: gevolgen op
de uitvoering van het nieuwe
subsidiebeleid voor het overgangsjaar
2017.

Kennis te nemen van de gevolgen op de
uitvoering van het nieuwe subsidiebeleid
in het eerste (overgangs)jaar 2017.
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20

282159

Besluit Maatschappelijke ondersteuning
gemeente Meerssen 2017 en Besluit
Jeugdhulp gemeente Meerssen 2017.

1. In te stemmen met het opnemen van
de Richtlijn toewijzing begeleiding in
het Besluit Maatschappelijke
ondersteuning gemeente Meerssen
2017;
2. in te stemmen met het opnemen van
de nieuwe arrangementsindeling voor
jeugdhulp in het Besluit Jeugdhulp
gemeente Meerssen 2017;
3. het Besluit Maatschappelijke
ondersteuning Gemeente Meerssen
2017 vast te stellen onder gelijktijdige
intrekking van het Besluit
Maatschappelijke ondersteuning
Gemeente Meerssen 2016;
4. het Besluit Jeugdhulp gemeente
Meerssen 2017 vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van het Besluit
Jeugdhulp gemeente Meerssen 2015.

21

283265

Eigen Bijdragebeleid Wmo 2017.

1. Ermee in te stemmen dat per 1
januari 2017 de parameters genoemd
in a, b en c, ten behoeve van het
berekenen van de maximaal
mogelijke eigen bijdrage worden
geformaliseerd in artikel 33 lid 2 van
het Besluit maatschappelijke
ondersteuning gemeente Meerssen
2017:
a. de basisbijdrage per 4 weken
voor inkomens onder het
inkomensbedrag wordt voor alle
huishoudtypen op 80% gesteld
van hetgeen landelijk is bepaald;
b. de inkomensbedragen worden
gelijk gesteld aan hetgeen
landelijk is bepaald;
c. de inkomensafhankelijke bijdrage
- het marginaal tarief - wordt voor
alle huishoudtypen vastgesteld op
80% van hetgeen landelijk is
bepaald;
2. kennis te nemen van het verwijderen
van de teksten inzake de per 1 januari
2016 van Rijkswege afgeschafte
ouderbijdrage in het Besluit jeugdhulp
gemeente Meerssen 2015 en onder
de begripsbepalingen in hoofdstuk 6,
artikel 16 (inclusief de toelichting);
3. akkoord te gaan met de conceptraadsinformatiebrief.

22

283878

Aankoop extra module
audioverslaglegging ten behoeve van
raadsinformatiesysteem.

1. Het bedrijf Notubiz opdracht te geven
de extra module audioverslaglegging
ten behoeve van de gemeenteraad te
leveren;
2. het jaarlijks benodigde
exploitatiebedrag bij te ramen in de 1e
bestuursrapportage 2017.
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23

283878

Mail van raadsleden de heren Arntz en
Dolmans met betrekking tot
aanloopproblemen Arriva, in het bijzonder
de mogelijkheid van het kopen van een
treinkaartje.

De genoemde aanloopproblematiek aan
te kaarten bij Arriva.

24

283878

Onderzoek kunstgrasvelden RIVM waaruit
blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden
die zijn ingestrooid met rubbergranulaat,
verantwoord is.

De gemeenteraad en de
sportverenigingen die gebruikmaken van
een kunstgrasveld middels brief te
informeren over het onderzoeksresultaat
van het RIVM.

25

283878

Voortgang accommodatiebeleid.

De gemeenteraad middels een
raadsinformatiebrief te informeren over
het vervolgproces met betrekking tot
accommodatiebeleid.

26

283878

Schade aan buitenmuur
gemeenschapshuis Auw Kerk te Bunde:
twee loszittende mergelhoekstenen in de
torens.

In te stemmen met het aanbrengen van
een noodvoorziening voor de twee
loszittende mergelhoekstenen van de
Auw Kerk te Bunde.

27

283878

Procesvoorstel doorontwikkeling
burgerparticipatie.

In te stemmen met het procesvoorstel
doorontwikkeling burgerparticipatie en de
daarvoor benodigde externe inhuur
procesondersteuning.

28

283878

Brief van GGD Zuid-Limburg over de
ontwikkelingen Veilig Thuis en de hiermee
gemoeide mogelijke financiële implicaties.

De gemeenteraad middels het schrijven
van de GGD Zuid Limburg van 19
december 2016 te informeren over de
ontwikkelingen Veilig Thuis en de hiermee
gemoeide mogelijke financiële implicaties.
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