Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 22 maart 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

249269

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 15 maart 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
15 maart 2016 vast te stellen.

2

249270

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 15
maart 2016.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 15
maart 2016 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

249271

Diverse uitnodigingen.

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

4

248311

Aanschaf IKB (Individueel Keuze Budget)module.

1. De IKB-module van YouPP aan te
schaffen;
2. de kosten voor 2016 ad € 4.740,-- af
te dekken uit de reserve P&O;
3. de jaarlijkse kosten voor
gebruiksrecht ad € 900,-- structureel
op te nemen in de begroting 2017 en
de kadernota.

5

247746

Beantwoording vervolgvragen naar
aanleiding van beantwoording vragen ex
artikel 40 Reglement van Orde
gemeenteraad gesteld door fractie CDA
inzake Aviation Valley.

De concept-antwoordbrief naar aanleiding
van de door de fractie CDA aanvullend
gestelde artikel 40 vragen inzake
vestiging bedrijven op Aviation Valley vast
te stellen.

6

247969

Vervanging openbare verlichting ter
plaatse van Kerkplein te Geulle aan de
Maas.

Akkoord te gaan met:
1. het 1 op 1 vervangen van de
bestaande nostalgische armaturen ter
plaatse van het Kerkplein te Geulle
aan de Maas door dezelfde type
armaturen;
2. het verven van de authentieke
lichtmasten in dezelfde kleur als de
huidige kleur namelijk dennegroen.

7

247729

Inventarisatie en afwikkeling
schadegevallen bij gebruikers van
gemeentelijke accommodaties in 2014.

1. De schades aan de opstallen met een
waarde boven € 250,-- per
schadegeval in 2014 aan de
gebruikers te vergoeden en de kosten
voor deze verrekening maximaal
€ 6.963,47 bij te ramen in de 1e
Bestuursrapportage van 2016;
2. SV Meerssen uit coulance een
tegemoetkoming van € 500,-- te
verstrekken voor de gevolgschade
aan de geluidsinstallatie en deze bij te
ramen in de 1e Bestuursrapportage
2016;
3. de gemeenteraad te informeren
conform concept-raadsinformatiebrief.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

249114

Convenant Donkere Wolken boven
Limburg: ruimte voor regenwater in
ruimtelijke ontwikkelingen.

1. In te stemmen met de vier
voorliggende aanbevelingen om
ruimte voor klimaatbestendig
regenwaterbeheer te borgen in
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen;
2. In te stemmen met het convenant
waarin partijen afspreken om de
aanbevelingen te verankeren in hun
beleid, ruimtelijke plannen en
werkprocessen;
3. wethouder Cortenraede te
mandateren voor het ondertekenen
van het convenant;
4. in te stemmen met het ontwikkelen
van een communicatiestrategie om de
burger bewust te maken van zijn
eigen rol als waterbeheerder.

9

249272

Verzoek om gemeentenieuws voor
hergebruik in het kader van de Wet
hergebruik van overheidsinformatie.

In te stemmen met het conceptantwoordschrijven aan verzoeker.

10

249272

Komen tot overeenkomst met Stichting
Leergeld Maastricht & Heuvelland inzake
voorkoming sociale uitsluiting van
kinderen uit gezinnen met minimale
financiële middelen.

Wethouder van Rijswijk te mandateren
om een overeenkomst aan te gaan met
de Stichting Leergeld Maastricht &
Heuvelland.
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