Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 24 januari 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

287676

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 17 januari 2017.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
17 januari 2017 vast te stellen.

2

287678

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 17
januari 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 17
januari 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

287680

Diverse uitnodigingen.

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

4

287548

Adviesaanvraag Ondernemingsraad
inzake samenwerking Toezicht &
Handhaving openbare ruimte.

De adviesaanvraag inzake samenwerking
Toezicht en Handhaving openbare ruimte
voor te leggen aan de Ondernemingsraad
en het Georganiseerd Overleg ter zake te
informeren.

5

286412

Openstelling mogelijkheid tot huur
restplekken voor bewoners
Centrumgebied Meerssen nieuwe
parkeergarage met vaste parkeerplekken.

Voorshands 8 parkeerplekken in de
nieuwe parkeergarage beschikbaar te
stellen voor verhuur en de prijs per jaar
vast te stellen op € 1.020,-- inclusief BTW.

6

286672

Beslissing op twee bezwaarschriften
tegen verlening van
omgevingsvergunning voor het
verplaatsen van airco-units, Bunderstraat
84-86 te Meerssen.

1. Kennis te nemen van de twee
adviezen van de Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften
van 10 januari 2017;
2. conform de onder 1 bedoelde
adviezen de twee ingekomen
bezwaarschriften ontvankelijk, doch
de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit van 26 augustus
2016 te handhaven.

7

287746

Adhesieverzoek gemeente Capelle aan
den IJssel met betrekking tot brief aan
minister inzake precariobelasting.

1. In te stemmen met de concept-brief
van wethouder Meulendijk van de
gemeente Capelle aan den IJssel
inzake de precariobelasting;
2. het college van B en W van de
gemeente Capelle aan den IJssel per
mail te laten weten als mede-afzender
van deze brief aangemerkt te willen
worden.

8

285564

Verweerschrift namens gemeenteraad op
beroep bij Raad van State door
Kerckhoffs advocaten op de vaststelling
van het bestemmingsplan Pletsstraat Sint Agnesplein Bunde.

Het ingediende verweerschrift bij de Raad
van State d.d. 22 december 2016 voor
kennisgeving aan te nemen en ter
informatie aan de gemeenteraad te
sturen.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

9

282146

Tijdelijke beschikbaarstelling opslagruimte
aan plaatselijke voedselbank Stichting
Ruggesteun ten behoeve van
goederenopslag (kleine huisraad).

1. Akkoord te gaan met het ter
beschikking stellen van een gedeelde
(middenstuk) opslagruimte in de
gemeenteloods te Bunde ten behoeve
van goederenopslag voor de
plaatselijke voedselbank Stichting
Ruggesteun;
2. akkoord te gaan met de opgestelde
bruikleenovereenkomst tussen de
gemeente en Stichting Ruggesteun.

10

287506

1. Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie BRUG-M inzake
lokale omroep Meer Vandaag;
2. convenant tussen Meer Vandaag en
gemeente Meerssen.

1. De vragen van de fractie BRUG-M
inzake de lokale omroep Meer
Vandaag te beantwoorden conform
concept-brief;
2. in te stemmen met het conceptconvenant tussen de gemeente en
Meer Vandaag.

11

283388

Verwerking van revisies en rioolinspecties
in het rioolbeheerprogramma.

Aan het adviesbureau Sweco Nederland
B.V., zijnde de leverancier van het
rioolbeheerprogramma, opdracht te
verlenen voor het actualiseren van het
rioolbeheerbestand.

12

284448

Raadsinformatiebrief Gemeentelijk
Rioleringsplan 2018-2021.

1. Akkoord te gaan met het houden van
een gezamenlijke raadsconferentie in
Maas en Mergelland verband;
2. kennis te nemen van de conceptraadsinformatiebrief;
3. wethouder Cortenraede te
mandateren voor het accorderen van
de definitieve raadsinformatiebrief;
4. de gemeenteraad middels de
definitieve raadsinformatiebrief te
informeren.
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