Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 23 januari 2018
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

331913

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 16 januari 2018.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 16 januari 2018 vast te stellen.

2

331919

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 16
januari 2018.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 16
januari 2018 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

331923

Diverse uitnodigingen.

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

4

332342

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie BRUG-M inzake
afwezigheid van wethouder Cortenraede.

De vragen van de fractie BRUG-M inzake
afwezigheid van wethouder Cortenraede
te beantwoorden conform concept-brief.

5

312411

Vervanging beheerssoftware openbare
ruimte.

1. Aan Sweco BV opdracht te geven tot
upgraden van de beheerssoftware
openbare ruimte naar het pakket
Obsurv;
2. aan NedGraphics opdracht te geven
tot aanpassing van het grafisch
informatiesysteem;
3. het hiervoor benodigde
investeringsbedrag ad € 56.600,-- te
voteren;
4. het extra benodigde budget
exploitatiekosten ad € 5.789,-structureel via de 1e
bestuursrapportage 2018 bij te ramen.

6

330375

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie BRUG-M inzake het
MeerJarenProgrammaGeluidssanering
van ProRail.

De vragen van de fractie BRUG-M inzake
het MeerJarenProgrammaGeluidssanering van ProRail te
beantwoorden conform concept-brief.

7

331360

Vaststelling Exploitatie- en
verhaalsovereenkomsten herbestemming
rijksmonument Weerterhof, Weert 85-89
te Meerssen.

De grondexploitatieovereenkomst en
verhaalsovereenkomst in het kader van
het project herbestemming Weerterhof,
Weert 85-89 te Meerssen, omvattende de
herbestemming tot crematorium en
uitvaartcentrum vast te stellen.

8

312133

Prestatieafspraken 2018 Stichting
Woonpunt.

Akkoord te gaan met de voorgestelde
prestatieafspraken onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat Woonpunt vóór 2019 een
concreet verbeterplan voorlegt
betreffende de 94 wooneenheden in
Meerssen.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

9

331157

Actualisering Bestuursovereenkomst
Regionale afspraken Zuid-Limburg.

1. In te stemmen met de voorliggende
actualisatie van de
Bestuursovereenkomst Regionale
afspraken Zuid-Limburg;
2. de portefeuillehouder te mandateren
namens het college de
geactualiseerde
bestuursovereenkomst te
ondertekenen.

10

330499

Beslissing op bezwaarschrift tegen Wmobeschikking verlengingstermijn voor hulp
in het huishouden.

1. Het bezwaarschrift d.d. 2 oktober
2017, ontvangen op 5 oktober 2017,
ontvankelijk te verklaren;
2. onder handhaving van het bestreden
besluit van 23 augustus 2017,
verzonden op 25 augustus 2017, de
bezwaren ongegrond te verklaren en
de beslissing op bezwaar te nemen.

11

329919

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie BRUG-M inzake
kosten voetbalaccommodatie 2016.

De vragen van de fractie BRUG-M inzake
kosten voetbalaccommodatie 2016 te
beantwoorden conform concept-brief.

12

331301

Uitbreiding inzet praktijkondersteuner
(POH) Jeugd in huisartsenpraktijk
gemeente Meerssen.

1. In te stemmen met uitbreiding van 8
uren van een praktijkondersteuner
(POH) jeugd tot 1 juni 2019 onder de
voorwaarden van het projectvoorstel
"Versterken POH Jeugd Gemeente
Meerssen";
2. akkoord te gaan met de bijbehorende
kosten van maximaal € 17.424,-- (tot
1 juni 2019) en deze te dekken uit het
uitvoeringsbudget decentralisatieuitkering Jeugdhulp (innovatiekosten).

13

330966

Subsidie Programma Stichting Kunst,
Cultuur, Erfgoed en Toerisme 2018.

€ 11.000,-- in de vorm van subsidie toe te
kennen aan de Stichting Kunst, Cultuur,
Erfgoed en Toerisme (KCET) voor de te
organiseren activiteiten 2018.

14

332551

Vergoeding inzameling oud papier.

In te stemmen met de vergoeding
inzameling oud papier.
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