Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 21 maart 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

295495

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

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

2

295498

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

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

3

295499

Diverse uitnodigingen.

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

4

294688

Beëindiging coulance-regeling en tijdelijke
toepassing inkeerregeling.

De gemeenteraad voor te stellen te
besluiten dat:
1. de nu geldende coulance-regeling,
zoals vastgesteld door de raad op 29
januari 2015 en zoals vastgelegd in
het plan van aanpak 'Meer uit
Meerssen halen, meer ruimte voor
coulance' d.d. 5 februari 2015 eindigt
op 3 augustus 2017, inbegrepen een
inkeerregeling van 3 maanden;
2. van 3 mei tot 3 augustus 2017 een
inkeerregeling geldt, waarbij
belanghebbenden zich bij de
gemeente kunnen melden wanneer zij
nog gebruik willen maken van de
coulance-regeling zoals verwoord in
het plan van aanpak 'Meer uit
Meerssen halen, meer ruimte voor
coulance';
3. het eventuele restant van het op 29
januari 2015 vastgestelde budget
wordt ingezet ten behoeve van het
behandelen van aanvragen in het
kader van de inkeerregeling, waarbij
tevens de legeskosten die
voortkomen uit deze aanvragen
ingezet mogen worden voor de
behandeling ervan.

Ook op www.meerssen.nl
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

5

294730

1. Nieuwe Integrale Algemene
Plaatselijke Verordening (APV)
gemeente Meerssen 2017;
2. Verordening tot eerste wijziging van
de tarieventabel, behorende bij de
legesverordening Meerssen 2017.

1. In te stemmen met de concept
herziening Integrale APV gemeente
Meerssen 2017;
2. de gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met de concept Integrale
APV gemeente Meerssen 2017;
3. de uitvoeringsbesluiten zoals deze
zijn opgenomen in de bijlagen van de
Integrale APV gemeente Meerssen
2017 opnieuw vast te stellen;
4. de gemeenteraad voor te stellen de
‘Verordening tot eerste wijziging van
de tarieventabel, behorende bij de
legesverordening Meerssen 2017’
vast te stellen.

6

294488

Voorontwerp-bestemmingsplan Boschweg
ongenummerd te Bunde (realisatie van
woning).

1. In te stemmen met de toetsing van de
uitwerking van het plan ten opzichte
van de voorwaarden van het principeakkoord;
2. het advies van de
Kwaliteitscommissie Limburg ter
kennisgeving aan te nemen en dit
over te nemen;
3. het voorontwerp-bestemmingsplan
'Boschweg ong. te Bunde' vrij te
geven voor vooroverleg ex artikel
3.1.1 lid 1 Bro (Besluit ruimtelijke
ordening) ter voorbereiding van de
formele bestemmingsplanprocedure;
4. de compensatie in het kader van de
woningbouwprogrammering conform
eerdere afspraken formeel te (laten)
maken.

7

293368

Verbetering fietsinfrastructuur
Vliegveldweg.

1. De uitvoeringsovereenkomst
verbetering fietsinfrastructuur Beek Meerssen te accorderen en de
portefeuillehouder te mandateren
deze (inclusief mogelijk nog aan te
brengen ondergeschikte wijzigingen)
mede te ondertekenen;
2. het definitief ontwerp van de
verbeteringen fietsinfrastructuur
Vliegveldweg te accorderen;
3. het voorlopig ontwerp van de
verbeteringen fietsinfrastructuur drie
rotondes Maastrichterweg,
Bunderstraat en Hoolhuis te
accorderen;
4. de gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met het raadsvoorstel ter
zake;
5. het in het investeringsplan 2017 onder
post 22 opgenomen bedrag voor
verkeer en vervoer ad € 130.000,-- te
voteren.
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8

290136

Verkoop Proosdijschuur (horecadeel) met
koop- en realiseringsovereenkomst en
kredietvotering voor aanpassingen
openbare ruimte.

1. De koopovereenkomst Markt 34-36
en de Realiseringsovereenkomst
Markt 34-36 met bijlagen vast te
stellen;
2. een krediet van € 10.000,-- te voteren
voor opstellen plan aanpassingen
openbare ruimte Markt bij
Proosdijschuur ten laste van
€ 50.000,-- Investeringsplan 2016
Markt;
3. de gemeenteraad per brief te
informeren inclusief toezending van
de overeenkomsten conform
toezegging aan de raad d.d. maart
2016.

9

294298

Evaluatie aanbestedingsbeleid.

1. De evaluatie van het
aanbestedingsbeleid ter vaststelling
aan de gemeenteraad voor te leggen;
2. het aanbestedingsbeleid voor nu niet
aan te passen.

10

294246

Verordening stimuleringslening Dubbel
Duurzaam Meerssen.

De gemeenteraad voor te stellen de
verordening stimuleringslening Dubbel
Duurzaam Meerssen vast te stellen
conform concept-raadsvoorstel.

11

288308

Kredietvotering voor Stichting Duurzaam
Meerssen op basis van werkplan 2017.

1. Het jaarverslag 2015-2016 en het
werkplan 2017 van de Stichting
Duurzaam Meerssen voor
kennisgeving aan te nemen;
2. de ingekomen brief evaluatie en
adviesproces gemeente-SDM d.d. 3
februari 2017 van de Stichting
Duurzaam Meerssen voor
kennisgeving aan te nemen;
3. akkoord te gaan met het conceptraadsvoorstel en dit voor te leggen
aan de gemeenteraad ter agendering
voor de raadsvergadering van april
2017;
4. voor de uitvoering van het werkplan
2017 en het hiermee gemoeide
budget ad € 18.810,-- af te wijken van
het aanbestedingsbeleid conform
artikel 18 van het
aanbestedingsbeleid;
5. akkoord te gaan met de uitvoering
van het project vlindertuin en hiervoor
€ 6.850,-- te reserveren van het nog
vast te stellen werkbudget voor 2017.
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12

294121

Deelname aan een Europese
aanbesteding via het SSC-ZL (Shared
Service Center Zuid-Limburg) van warme
drankenautomaten.

13

292369

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie CDA inzake
Armoedebeleid gemeente Meerssen.

De vragen van de fractie CDA inzake het
Armoedebeleid van de gemeente
Meerssen te beantwoorden conform
concept-brief.

14

294082

Aanvraag INNOVO inzake voorzieningen
in de onderwijshuisvesting basisschool
Ondersteboven te Geulle.

1. De aanvraag te honoreren met
uitzondering van de kosten voor het
opstellen van de asbestrapportage;
2. de kosten ad € 7.621,33 bij te ramen
e
in de 1 bestuursrapportage 2017 en
te dekken uit de Onderwijsreserve.

15

289316

Vervanging skatebaan, verlenging
contract keurende organisatie, plan van
aanpak speelruimtebeleid in Meerssen.

1. In te stemmen met het verwijderen en
laten afvoeren van de oude
skatebaan (nabij de Stip);
2. een nieuwe skatebaan (half pipe)
naast de gymzaal het Beukeböschke
te laten aanbrengen;
3. in te stemmen met het opstellen van
een nota inzake speelruimtebeleid in
de gemeente Meerssen;
4. het contract met de firma Abos inzake
de controles en inspecties van de
speeltoestellen te verlengen.

16

294331

Uitvoeringsbesluit boetes Participatiewet
Maastricht-Heuvelland 2017 e.v.

Akkoord te gaan met het
‘Uitvoeringsbesluit boetes Participatiewet
Maastricht-Heuvelland 2017 e.v.’.

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

1. Deel te nemen aan de Europese
aanbesteding van warme
drankenautomaten via het SSC-ZL;
2. de akkoordverklaring deelname
aanbestedingsprocedure SSC
overeenkomst overheidsopdracht
"warme drankenautomaten" te
ondertekenen en door te sturen aan
het SSC-ZL;
3. ten aanzien van de gunning een
voorbehoud te maken, dat indien de
uiteindelijke prijs het beschikbare
budget overschrijdt, de gemeente
Meerssen kan besluiten niet te
gunnen.
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