Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 21 februari 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

291909

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 14 februari 2017.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
14 februari 2017 vast te stellen.

2

291931

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 14
februari 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 14
februari 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

291921

Diverse uitnodigingen.

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

4

289855

Eindafrekening vervanging en upgrading
parkeerautomaten centrum Meerssen.

1. Akkoord te gaan met de
eindafrekening vervanging en
upgrading parkeerautomaten centrum
Meerssen;
2. het financieel overschot van
€ 2.223,35 op betreffend project af te
ramen.

5

290796

Aanbrengen van bermbeveiliging
Bonaertsweg te Bunde.

Aan Gemato Bermbeveiligingstechniek de
opdracht te gunnen voor het realiseren
van de bermbeveiliging Bonaertsweg.

6

282083

Procesvoorstel doorontwikkeling
burgerparticipatie en behoeftepeiling in
alle kernen.

1. Akkoord te gaan met de totale
(procesmatige) aanpak zoals
voorgesteld in de modules 1 t/m 5;
2. akkoord te gaan met het
implementeren van een digitale
Wijkmonitor, een behoefteonderzoek
naar voorzieningen, leefbaarheid en
actief burgerschap in alle kernen door
de HS-Zuyd;
3. akkoord te gaan met het bijramen van
de kosten gemoeid met bovenstaande
processen in totaal € 13.380,-- via de
e
e
1 respectievelijk 2
bestuursrapportage 2017.

7

290505

Verordening tot eerste wijziging van de
tarieventabel, behorende bij de
Verordening reinigingsheffingen
Meerssen 2016.

Het concept-raadsvoorstel betreffende
vaststellen van de verordening tot eerste
wijziging van de tarieventabel, behorende
bij de Verordening reinigingsheffingen
Meerssen 2016 vast te stellen en voor te
leggen aan de gemeenteraad ter
agendering voor de raadsvergadering van
23 maart 2017.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

288435

Uitkoopregeling woningen onder
hoogspanningsverbindingen van het
Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie:
koopovereenkomst Westbroek 45 te
Geulle.

Over te gaan tot koop van de woning
Westbroek 45 conform conceptkoopovereenkomst.

9

287881

Realisatie noordelijke aansluiting op de
Ringweg tussen de Pastoor van Eijsstraat
te Ulestraten en de Europalaan.

In te stemmen met het schriftelijke
verzoek aan het College van B&W van
Beek om medewerking te verlenen aan de
realisatie van een noordelijke aansluiting
op de Ringweg.

10

287881

Evaluatie Erfgoedhuis. Verdere verdieping
van de portefeuilleverdeling terzake het
gebouw en culturele invulling van het
Erfgoedhuis.

Ermee in te stemmen dat wethouder
Cortenraede bestuurlijk verantwoordelijk
is voor het gebouw en wethouder Van
Rijswijk bestuurlijk verantwoordelijk is
voor de culturele invulling van het
Erfgoedhuis.
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