Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 januari 2019
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 15 januari 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 15 januari 2019 vast te stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 15 januari 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 15
januari 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

3

500063

Diverse uitnodigingen

Aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met
inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

4

527087

Externe hosting beheergegevens openbare
ruimte

De beheergegevens openbare ruimte op externe server te hosten en hiervoor
opdracht te geven aan SWECO.

5

527925

Continuering financieringssystematiek om
geldleningen c.q. herfinancieringen voor
Wonen Meerssen via de gemeente Meerssen
aan te trekken

De financieringssystematiek te continueren en Wonen Meerssen in de
gelegenheid te stellen om via de gemeente Meerssen de kapitaalmarkt op te
gaan om in haar financieringsbehoefte te voorzien. Het collegebesluit zal worden
meegenomen in het raadsvoorstel van het Treasurystatuut 2019.

6

527091

Overeenkomst Kredietbank Limburg 2019
inzake schuldhulpverlening

1. Ingevolge artikel 18 van de Beleidsregels Aanbestedingen Meerssen, om
redenen zoals verwoord in de nota, bij wijze van uitzondering af te wijken van
het gemeentelijk aanbestedingsbeleid;
2. voor het jaar 2019 een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met
Kredietbank Limburg, zoals voorgesteld in bijlage 1;
3. de hieruit voortvloeiende kosten te dekken uit de daarvoor in de begroting
2019 opgenomen middelen voor schuldhulpverlening.

Pagina 1 van 3

Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

528092

Wijze van invulling Taakstelling Personeel
€ 320.000,-- in 2019

1. Terug te komen op zijn besluit van 13 november 2018 om de extra lasten van
het mantelzorgcompliment (€15.000,--) toe te voegen aan de personele
taakstelling en deze conform het amendement in 2019 te dekken uit de
algemene reserve en vanaf 2020 deze mee te nemen als extra lasten in de
begroting;
2. de taakstelling personeel in het jaar 2019 uit te voeren door een aantal
vacatures niet dan wel tijdelijk in te vullen én de daaruit volgende consequenties
en risico's te accepteren, e.e.a. zoals aangegeven in bijlage 1 en de verdere
toelichting van dit collegevoorstel;
3. in de loop van 2019 bij elke bestuursrapportage en bij de begroting opnieuw
de resterende taakstelling personeel voor 2019 respectievelijk 2020 e.v. te
bezien;
4. de gemeenteraad te informeren middels een (nader op te stellen)
raadsinformatiebrief.

8

527192

Kleine maatregelen wateroverlast voor wat
betreft verhardingen

1. Akkoord te gaan met het treffen van kleinschalige maatregelen aan de
verhardingen ter vermindering van wateroverlast bij hevige regenval;
2. gebruikmakend van de lopende raamovereenkomst met de firma Brune om de
te verrichten werkzaamheden door hen te laten uitvoeren;
3. de kosten met betrekking tot het treffen van kleinschalige maatregelen aan de
verhardingen ter vermindering van wateroverlast bij hevige regenval ten laste
van het budget ‘Maatregelen wateroverlast 2019’ behorend bij het GRP
(Gemeentelijk Rioleringsplan) 2018-2022 te brengen.

9

500065

Inhuur RO-groep ten behoeve van
procesbegeleiding unilocatie Stella Maris

1. Akkoord te gaan met de inhuur van RO groep op regiebasis ten behoeve van
procesbegeleiding op het dossier unilocatie Stella Maris college;
2. gebruik te maken van artikel 18 van de aanbestedingsregels vanwege de
ervaring en kennis van RO groep op het betreffende dossier;
e
3. de maximale kosten van € 7.500,-- bij te ramen in de 1 bestuursrapportage
2019 en deze te dekken uit de onderwijsreserve.

10

500065

Toegankelijkheid stembureaus verkiezingen
2019

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de toegankelijkheid
stembureaus verkiezingen 2019.
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11

500065

Eindafrekening aanleg kunstgrasvelden bij
RVU, SV Meerssen en VV Bunde

1. In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief eindafrekening aanleg
kunstgrasvelden bij RVU, SV Meerssen en VV Bunde;
2. in te stemmen met het verzoek aan de voorzitter van de
Raadsadviesvergadering van 31 januari 2019 om de raadsinformatiebrief te
agenderen voor de Raadsadviesvergadering van 31 januari 2019.
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