Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 24 mei 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

256534

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 17 mei 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
17 mei 2016 vast te stellen.

2

256597

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 19 mei 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
19 mei 2016 vast te stellen.

3

256535

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 17
mei 2016.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 17
mei 2016 voor kennisgeving aan te
nemen.

4

256536

Diverse uitnodigingen.

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

5

255561

Opstarten gezamenlijke
aanbestedingsprocedure met de
gemeenten Maastricht en Valkenburg aan
de Geul met betrekking tot onderhoud en
vervangingen verkeersregelinstallaties en
bussluizen.

De gemeente Maastricht toestemming te
geven om in samenwerking met de
gemeenten Valkenburg aan de Geul en
Meerssen een aanbestedingsprocedure
op te starten en overeenkomsten af te
sluiten voor de trajecten "preventief en
correctief onderhoud
verkeersregelinstallatie en bussluizen" en
"nieuwbouw en vervangen
verkeersregelinstallaties".

6

255834

Project Hoeve Klinkenberg.

1. Kennis te nemen van de stand van
zaken van het project Hoeve
Klinkenberg en de procesmatige
aanpak betreffende de
onderhandelingen over de
subsidieovereenkomst;
2. de subsidieovereenkomst conform
concept vast te stellen;
3. in te stemmen met het versturen van
het verzoek aan Gedeputeerde Staten
van Limburg voor de verlenging van
de looptijd van de provinciale subsidie
tot 1 januari 2018 conform concept;
4. in te stemmen met de
aanbiedingsbrief en het verzoek aan
de initiatiefnemers om over te gaan
tot ondertekening van de
subsidieovereenkomst.

7

256006

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie Partij Groot Meerssen
inzake terugplaatsing pinautomaat ABN
AMRO aan de Bunderstraat te Meerssen.

De vragen van de fractie Partij Groot
Meerssen inzake het terugplaatsen van
de pinautomaat van ABN AMRO aan de
Bunderstraat te Meerssen te
beantwoorden conform de concept-brief.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

256138

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie FOCUS met
betrekking tot de realisatie van de
snelfietsroute Sittard-Maastricht.

De vragen van de fractie FOCUS inzake
de realisatie van de snelfietsroute SittardMaastricht te beantwoorden conform
concept-brief.

9

253793

Verlening mandaat en volmacht aan de
beleidsmedewerker Sociaal Domein van
de afdeling Samenleving.

1. Mandaat te verlenen aan de
beleidsmedewerker Sociaal Domein
van de afdeling Samenleving belast
met de decentralisaties WMO en
Jeugdhulp voor het aangaan van
dienstverleningsovereenkomsten met
aanbieders voor Wmo, Beschermd
wonen en Jeugdhulp (de drie
decentralisaties), een en ander
binnen de daarvoor in de
gemeentebegroting vastgestelde
kaders en voor zoverre het mandaat
niet reeds belegd is bij de
centrumgemeente Maastricht;
2. volmacht te verlenen aan de
beleidsmedewerker Sociaal Domein
van de afdeling Samenleving belast
met de decentralisaties WMO en
Jeugdhulp voor de ondertekening van
dienstverleningsovereenkomsten met
aanbieders voor Wmo, Beschermd
wonen en Jeugdhulp (de drie
decentralisaties), een en ander
binnen de daarvoor in de
gemeentebegroting vastgestelde
kaders en voor zoverre het mandaat
niet reeds belegd is bij de
centrumgemeente Maastricht.

10

256140

Extra beslispunt inkoop ambulante
jeugdhulp 2017 en 2018.

Met instemming kennis te nemen van het
standpunt van het college van
Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Brunssum om geen gebruik te
maken van de mogelijkheid om ambulante
jeugdhulp voor de resterende looptijd
onder de centrumregeling in te kopen.

11

255802

Aangaan aangepaste
Gemeenschappelijke Regeling
Milieuparken Geul en Maas 2016-2018.

De gewijzigde Gemeenschappelijke
Regeling Geul en Maas 2016-2018 aan te
gaan.
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