Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 24 oktober 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

321988

Vaststelling besluitenlijsten B&Wvergaderingen d.d. 10 oktober 2017 en 13
oktober 2017.

De besluitenlijsten van de B&Wvergaderingen d.d. 10 oktober 2017 en 13
oktober 2017 vast te stellen.

2

321991

Diverse uitnodigingen.

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

3

316624

Jaarwerkplan interne controle 2017.

In te stemmen met:
1. het jaarwerkplan interne controle
2017;
2. het standpunt om de interne rechtenen verplichtingen administratie niet
verder te optimaliseren in 2017 (wel in
volgende jaren);
3. het standpunt om in 2017, buiten het
maken van procesbeschrijvingen
rondom de 2D's (Wmo en Jeugdwet),
geen verdere procesbeschrijvingen te
maken.

4

320329

Gunning bestek herinrichting openbaar
gebied omgeving Kindcentrum Meerssen.

Naar aanleiding van gehouden
onderhandse aanbesteding op basis van
de laagste prijs het uitvoeren van het
bestek nr. 160072 "Herinrichting openbaar
gebied Kindcentrum Meerssen" te gunnen
aan STRABAG BV.

5

321068

Ondertekening overeenkomst met
Stichting EMEC (Eerste Maastrichtse
Energie Coöperatie) inzake plaatsing van
zonne-energie-opwekkingsinstallatie op
het dak van het gemeentehuis.

Ten aanzien van de overeenkomst voor
de plaatsing van een zonne-energieopwekkingsinstallatie op het dak van het
gemeentehuis Meerssen, wethouder
Houben of zijn vervanger mandaat dan
wel volmacht te verlenen, namens en
onder verantwoordelijkheid van het
college van Burgemeester en Wethouders
te ondertekenen.

6

320116

Uitkoop woningen onder
hoogspanningsverbindingen:
koopovereenkomst IJzerenkuilenweg 21.

1. Over te gaan tot koop van de woning
IJzerenkuilenweg 21 conform
concept-koopovereenkomst;
2. indien een periode van leegstand
ontstaat, deze te overbruggen door
het bedrijf Ad Hoc Beheer in te zetten.

7

320194

Opdracht gemeente aan de Openbare
Bibliotheek Meerssen en het Beleidsplan
2018-2020 van de Openbare Bibliotheek.

1. In te stemmen met de opdracht van
de gemeente aan de Openbare
Bibliotheek Meerssen;
2. kennis te nemen van het Beleidsplan
van de Openbare Bibliotheek 20182020 ‘Op weg naar de
participatiebibliotheek’.

Ook op www.meerssen.nl
Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

313285

1. Beleidsregels Bijzondere bijstand
Gemeente Meerssen 2018 e.v.
2. Regeling Tegemoetkoming premie
aanvullende zorgverzekering
Gemeente Meerssen 2018 e.v.

1. De Beleidsregels Bijzondere bijstand
Gemeente Meerssen 2018 e.v. vast te
stellen;
2. de Regeling Tegemoetkoming premie
aanvullende zorgverzekering
Gemeente Meerssen 2018 e.v. vast te
stellen.

9

321016

Onderzoek Kiwa-ISA Sport B.V. naar de
veiligheid van de tennisbanen in de
gemeente Meerssen.

In te stemmen met de conceptraadsinformatiebrief over de toestand van
de tennisbanen in de gemeente
Meerssen.
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