Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 22 augustus 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

314333

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 15 augustus 2017.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 15 augustus 2017 vast te stellen.

2

314336

Diverse uitnodigingen.

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

3

311469

Gunning project "Herinrichting
entreegebied Molenveldweg ter hoogte
van de Groote Molen”.

1. Naar aanleiding van de gehouden
onderhandse aanbesteding op basis
van de laagste prijs de te verrichten
werkzaamheden met betrekking tot
het project "Herinrichting
entreegebied Molenveldweg" te
gunnen aan de firma Wegenbouw
Brune;
2. een bedrag van € 30.000,-- te voteren
uit het in het investeringsplan
opgenomen onderdeel "Reconstructie
wegen";
3. vooruitlopend op de eindafrekening
"Vervangen houten brug
Molenveldweg" middels de 2e
bestuursrapportage 2017 een bedrag
van € 35.000,-- af te ramen.

4

310644

Gunning “Groot onderhoud Essendijk”.

Naar aanleiding van de gehouden
onderhandse aanbesteding op basis van
de laagste prijs de te verrichten
werkzaamheden met betrekking tot het
project "Groot onderhoud Essendijk" te
gunnen aan de firma Bloem
Civieltechniek.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

5

312324

Gunning zout-laadtransporteur.

1. Naar aanleiding van de gehouden
onderhandse
aanbestedingsprocedure met
betrekking tot het leveren van een
nieuwe zout-laadtransporteur te
gunnen aan de economisch meest
voordelige inschrijver op basis van
prijs/kwaliteitverhouding namelijk de
firma WMA BV;
2. gebruik te maken van de optie voor
het afsluiten van een reparatie- en
onderhoudscontract voor de periode
van 4 jaar;
3. gebruik te maken van de optie om de
oude zout-laadtransporteur in te ruilen
bij de firma WMA BV voor een bedrag
van € 2.500,--;
4. vooruitlopend op de eindafrekening
middels de 2e bestuursrapportage
2017 alvast een bedrag van
€ 20.000,-- af te ramen op het
investeringsbudget "Aanschaf zoutlaadtransporteur".

6

312860

Gunning project "Asfaltonderhoud diverse
wegen 2017 te Bunde en Weert".

1. Naar aanleiding van de gehouden
onderhandse aanbesteding op basis
van de laagste prijs de te verrichten
werkzaamheden met betrekking tot
het project "Asfaltonderhoud diverse
wegen 2017 te Bunde en Weert" te
gunnen aan de firma BLM;
2. een bedrag van € 115.000,-- te
voteren uit het in het investeringsplan
opgenomen onderdeel "Reconstructie
wegen" en een bedrag van
€ 70.000,-- te voteren ten laste van de
Kleine rioolinvesteringen 2015 en
2016.

7

313042

Deelname aan StartersCentrum Limburg
met ingang van 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 deel te
nemen aan het StartersCentrum Limburg
en het hiervoor jaarlijks benodigde bedrag
ad afgerond € 7.250,-- structureel vanaf
2018 op te nemen in de begroting 2018
e.v.

8

312680

Vaststelling hogere grenswaarde zoals
bedoeld in de Wet Geluidhinder in het
kader van legalisatie (tweede) woning
Groeneweg 3F te Bunde.

De gevraagde hogere grenswaarde als
bedoeld in de Wet geluidhinder vast te
stellen conform concept-besluit.
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