Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 april 2019
Volgnr. Zaaknr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 16 april 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 16 april 2019 vast te stellen.

2

531781

Diverse uitnodigingen

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

3

537144

Bestuursrapportage 4e kwartaal 2018 BsGW
(Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen)

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 4e kwartaal 2018 van BsGW;
2. in te stemmen met het bijramen via de 1e bestuursrapportage 2019 van een
bedrag van € 6.500,-- als het te verwachten aandeel voor Meerssen in het te
verwachten negatief resultaat 2018 van BsGW.

4

534750

Vaststelling stimuleringsgelden voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) 2017/2018

1. Conform het beschikte bedrag, de stimuleringsgelden VVE 2017/2018 van
INNOVO op € 13.260,-- vast te stellen;
2. conform het beschikte bedrag, de stimuleringsgelden VVE 2017/2018 van
Spelenderwijs op € 17.311,-- vast te stellen;
3. afwijkend van de beschikking, de stimuleringsgelden VVE 2017/2018 van kom
Leren van € 3.600,-- vast te stellen op € 1.192,50,-- en het resterende bedrag
van € 2.407,50 terug te vorderen;
4. het terug te vorderen bedrag van € 2.407,50 toe te voegen aan het
Onderwijsachterstanden budget van 2019.

5

538121

Planning Herinrichting percelen Westbroek te
Geulle

1. De planning van het IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) met
betrekking tot participatietraject inrichting Westbroek voor kennisgeving aan te
nemen;
2. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over het
participatietraject inrichting Westbroek.
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6

527961

Woningbouwinitiatieven

1. De afwegingscriteria voor de nieuwe woningbouwaanvragen te accorderen;
2. de aanvragers van de niet kansrijke initiatieven mee te delen dat hun verzoek
tot woningtoevoeging niet kansrijk is en daardoor niet verder in behandeling
wordt genomen;
3. de in de collegenota genoemde kansrijke initiatieven verder te onderzoeken
op haalbaarheid;
4. het plan Vliegenstraat 50 Bunde als kansrijk te bestempelen indien hier
minimaal 4 middeldure huurwoningen worden gerealiseerd en de initiatiefnemer
zelf in compensatie voorziet;
5. het plan Moorveldshof als kansrijk te bestempelen als de initiatiefnemer zelf in
compensatie voorziet, waarbij de woningen die mogelijk zijn bij de Klinkenberg 1
Rothem ingezet worden ter compensatie;
6. het stappenplan voor het schrappen van plannen te accorderen;
7. een themabijeenkomst met de gemeenteraad te houden ten behoeve van het
opstellen van de woonvisie inclusief uitleg over het afwegingskader en de
tijdelijke versoepeling van de compensatieregeling.
Het bovenstaande met inachtneming van gemaakte aantekeningen op de lijst
met overzicht gevraagde woningtoevoegingen.

7

535727

Wijziging functie begane grond naar wonen
op St. Agnesplein 13 te Bunde

In te stemmen met de wijziging functie wonen op de begane grond van St.
Agnesplein 13, onder voorwaarde van behoud van centrumfunctie voor dit pand.

Stella Maris College: juridisch advies naar
status overeenkomst tussen gemeente
Meerssen en Stichting LVO met betrekking tot
komst leerlingen VMBO Valkenburg

Gebruik makend van artikel 18 van het Aanbestedingsbeleid, Boels Zanders
opdracht te verlenen te adviseren over status overeenkomst tussen gemeente
Meerssen en Stichting LVO met betrekking tot komst leerlingen VMBO
Valkenburg.

8
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