Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 21 november 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

325380

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

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 14 november 2017 vast te stellen.

2

325392

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

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

3

325393

Diverse uitnodigingen.

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

4

325008

(Technische) wijziging begroting 2017 en
2018 om te voldoen aan de voorschriften
van het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV).

In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de
raadsvergadering van 14 december 2017.

5

324015

Principeverzoek stoeterij Vogelzang 68 te
Meerssen om de opstallen uit te breiden
en de terreinen te wijzigen.

In principe medewerking te verlenen aan
de uitbreiding van de opstallen en
wijziging van de terreinen ter plaatse van
Vogelzang 68 te Meerssen, conform het
ingediende plan. Hieraan worden de
volgende voorwaarden gesteld:
1. de exacte locatie van de buitenrijbak
en uitbreiding van de bebouwing
zullen in overleg met initiatiefnemer
en deskundigen op het gebied van
water (o.a. gemeente en waterschap)
bepaald worden;
2. bij de nadere uitwerking van de
plannen moet voldaan worden aan de
Structuurvisie;
3. aanvrager dient zelf (en op eigen
kosten) zorg te dragen voor het
bestemmingsplan met bijbehorende
onderzoeken;
4. in het kader van een te voeren
bestemmingsplanprocedure zal de
haalbaarheid van het initiatief moeten
worden aangetoond. Hierbij valt te
denken aan flora en fauna,
bodemonderzoek, archeologie,
verkeer en parkeren etc.;
5. voorafgaand aan de formele
planologische procedure wordt een
anterieure exploitatie-overeenkomst
gesloten;
6. de principetoestemming kent een
geldigheidsduur van een jaar. Indien
binnen deze termijn geen vervolg aan
het verzoek wordt gegeven, vervalt de
principetoestemming.
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6

323878

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie BRUG-M inzake
Samco en provinciaal inpassingsplan.

De vragen van de fractie BRUG-M inzake
Samco en provinciaal inpassingsplan te
beantwoorden conform concept-brief.

7

320448

Verzoek van Bodemzorg Limburg om voor
1 december 2017 uitsluitsel te geven over
de eventuele overdracht van
Navoslocaties (nazorg voormalige
stortlocaties) aan Bodemzorg Limburg.

1. De brief overdracht nazorg
Navoslocaties, d.d. 29 juni 2017, van
Bodemzorg Limburg voor
kennisgeving aan te nemen;
2. geen Navoslocaties over te dragen
aan Bodemzorg Limburg;
3. Bodemzorg Limburg te informeren
over het genomen besluit.

8

320832

Aanvraag voor de realisatie van een
gebouw voor opslag en ontvangstruimte
bij een wijngaard op de locatie Raar
ongenummerd te Meerssen.

1. Medewerking te verlenen aan een
tijdelijke vergunning voor maximaal 10
jaar voor een ontvangstruimte
inclusief opslag, onder de volgende
voorwaarden:
a. indien de wijnbouw ter plekke
eerder stopt dan dient ook het
gebouw eerder te worden
verwijderd;
b. de bebouwing dient aan
kwaliteitseisen te voldoen, dit
houdt ook compensatie verlies
aan kernkwaliteiten in;
c. het parkeren moet worden
opgelost;
2. geen medewerking te verlenen aan
een horeca-functie op de locatie,
uitgezonderd aan het productieproces
gerelateerde incidentele
wijnproeverijen.

9

324388

Afhandeling motie d.d. 3 november 2016
betreffende ruiterpaden.

De gemeenteraad te informeren over de
afhandeling van de motie ruiterpaden
(daterend van 3 november 2016) conform
concept-raadsinformatiebrief.
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324623

Mantelzorgcompliment 2017.

Ook op www.meerssen.nl
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1. Akkoord te gaan met het vaststellen
van de aanpak en uitvoering van het
uitreiken van het
mantelzorgcompliment voor het jaar
2017 conform voorstel;
2. het gewijzigde 'Besluit
Maatschappelijke ondersteuning
Gemeente Meerssen 2017', versie 2,
per 21 november 2017 vast te stellen
onder gelijktijdige intrekking van het
'Besluit Maatschappelijke
ondersteuning Gemeente Meerssen
2017', versie 1, vastgesteld op 20
december 2016;
3. akkoord te gaan met de
raadsinformatiebrief met betrekking
tot het Mantelzorgcompliment 2017
voor de gemeenteraad en Adviesraad
Sociaal Domein.
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