Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 mei 2019
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 14 mei 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 14 mei 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 14 mei 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 14 mei
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

539511

Aanschaf extra modules Notubiz

1. Tot het aanschaffen van de modules ondertiteling geluidsopnamen raad en
besluitenlijsten van Notubiz;
2. in de 2e bestuursrapportage 2019 € 1.950,-- bij te ramen en vanaf 2020
structureel € 3.900,-- bij te ramen.
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Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

5

520798

Principeverzoek Op de Locht 52 te Bunde

Medewerking te verlenen aan het verzoek om 3 vakantieappartementen te
realiseren met behoud van de bedrijfswoning OF het realiseren van uitsluitend 4
vakantieappartementen op het adres Op de Locht 52 te Bunde. Hieraan worden
in ieder geval de volgende voorwaarden gesteld:
1. de haalbaarheid moet aangetoond worden;
2. een akoestisch onderzoek moet aantonen dat de vakantiewoningen
gerealiseerd kunnen worden;
3. aangetoond moet worden dat parkeren volledig op eigen terrein plaats kan
vinden;
4. er wordt een planschadeovereenkomst gesloten;
5. er wordt een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten waarin een
boeteclausule staat opgenomen welke het gebruik voor permanente bewoning
dient te voorkomen;
6. bij de nadere uitwerking van de plannen moet voldaan worden aan de
Structuurvisie;
7. aanvrager dient zelf (en op eigen kosten) zorg te dragen voor het
bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende
onderzoeken;
8. in het kader van een te voeren planologische procedure zal de haalbaarheid
van het initiatief moeten worden aangetoond. Hierbij valt te denken aan geluid,
milieuhinder etc.;
9. de principetoestemming kent een geldigheidsduur van een half jaar. Indien
binnen deze termijn geen vervolg aan het verzoek wordt gegeven, vervalt de
principetoestemming;
10. de bedrijfswoning mag echt uitsluitend als zodanig gebruikt worden. Dat
houdt in: een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts
bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op
de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;
11. er geldt dat er OF een ruimtelijke procedure gevolgd kan worden voor 3
vakantieappartementen en behoud van bedrijfswoning, OF voor 4
vakantieappartementen. Beide mogelijkheden is geen optie.

6

541213

Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2018

1. In 2019 geen cliëntervaringsonderzoek jeugd over 2018 uit te voeren;
2. de geraamde kosten in de begroting 2019 (€ 4.500,--) voor het uitvoeren van
het cliëntervaringsonderzoek jeugd incidenteel af te ramen.
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Het college van B&W heeft besloten:

7

541301

Brief noodklok Veilig Thuis Zuid-Limburg

1. In te stemmen met het ondertekenen van de namens de 16 Zuid-Limburgse
gemeenten opgestelde concept-brief over het luiden van de noodklok over de
financiering van o.a. Veilig Thuis aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport;
2. de burgemeester op grond van artikel 59a, lid 2 van de Gemeentewet toe te
staan de ondertekening namens het college van de gemeente Meerssen op te
dragen aan wethouder E.M.J. Heusschen.

8

531778

Petitie voor de Tweede Kamer der StatenGeneraal en het Kabinet over de tekorten bij
de gemeentelijke jeugdhulp: steun aan de
oproep van de VNG aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal en het Kabinet om het
jeugdhulpbudget adequaat te verhogen.

De petitie voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Kabinet over de
tekorten bij de gemeentelijke jeugdhulp te steunen.
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