Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 25 april 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

253986

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

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

2

253988

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 19
april 2016.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 19
april 2016 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

253989

Diverse uitnodigingen.

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

4

252553

Jaardocument 2015 Veiligheidsregio ZuidLimburg.

De gemeenteraad voor te stellen:
1. kennis te nemen van het
Jaardocument 2015 van de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
2. kennis te nemen van de voorgestelde
bestemmingen van de positieve
exploitatie-resultaten;
3. geen zienswijzen in te dienen.

5

252981

Begroting 2017 Veiligheidsregio ZuidLimburg.

De gemeenteraad voor te stellen:
1. kennis te nemen van de begroting van
de Veiligheidsregio 2017;
2. een zienswijze in te dienen met
betrekking tot besluitpunt 10 uit de
bestuurssamenvatting waarbij niet
wordt ingestemd met het uitsluitend
aanbieden van een publieksversie
van de begroting van de
veiligheidsregio vanaf 2018, maar
deze publieksversie naast de
reguliere begrotingsstukken aan de
gemeenteraad aan te bieden.

6

251677

Principeverzoek voor het
verbouwen/uitbreiden en samenvoegen
van de panden Markt 14 / Hof van Oranje
5 te Meerssen ten behoeve van
kantoorvestiging TACON en de realisatie
van een appartement op de
zolderverdieping van Markt 14 te
Meerssen.

1. In principe medewerking te verlenen
aan het principeverzoek voor het
verbouwen/uitbreiden en
samenvoegen van de panden Markt
14 / Hof van Oranje 5 te Meerssen ten
behoeve van kantooruitbreiding en de
realisatie van een appartement op de
zolderverdieping van Markt 14;
2. In te stemmen met het conceptschrijven aan de aanvragers.

7

250498

Afsluiten overeenkomst met betrekking tot
lichtmast- en rotondereclame.

Met NPB een overeenkomst voor 5 jaar af
te sluiten voor zowel lichtmast- als de
rotondereclame.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

253647

Voortgang verhuizing bibliotheek
Meerssen.

1. In te stemmen met de actiepuntenlijst
van het gesprek met een delegatie
van de bibliotheek;
2. het benodigde bedrag, met een
maximum van € 70.000,--, ten
behoeve van de verbouwing van het
IvOO gebouw en de verhuizing van
de bibliotheek via een aanvullende
subsidie beschikbaar te stellen aan de
bibliotheek;
3. in te stemmen met de opzegging van
de huurovereenkomst en de
raamovereenkomst.

9

252797

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal
Werkbedrijf Zuid-Limburg.

1. Ten behoeve van de instelling van het
Regionaal Werkbedrijf (RWB) ZuidLimburg in te stemmen met de
samenwerkingsovereenkomst met de
17 andere Zuid-Limburgse
gemeenten, UWV, werkgevers- en
werknemersorganisaties;
2. wethouder John Willems (EijsdenMargraten) aan te wijzen als vaste
vervanger van wethouder André
Willems (Maastricht) in het bestuurlijk
overleg van het Regionaal Werkbedrijf
Zuid-Limburg;
3. kennis te nemen van de door
verantwoordelijk portefeuillehouder
Berry van Rijswijk ondertekende
overeenkomst.

10

252436

Jaarverslag 2014-2015, begroting 2016
en jaarrekening 2014 Leerplicht en RMC
(Regionaal Meld- en Coördinatiepunt).

1. Kennis te nemen van het jaarverslag
Leerplicht/RMC 2014-2015 en dit ter
vaststelling voor te leggen aan de
gemeenteraad;
2. de begroting 2016 en de jaarrekening
2014 vast te stellen en ter
kennisname voor te leggen aan de
gemeenteraad.

11

252416

Beleid Participatiewet MaastrichtHeuvelland 2016 e.v.

1. De gemeenteraad voor te stellen om
in te trekken:
a. de verordening re-integratie en
tegenprestatie Participatiewet
Maastricht-Heuvelland 2015,
b. de afstemmingsverordening
Participatiewet MaastrichtHeuvelland 2015,
c. de afstemmingsverordening
IOAW en IOAZ MaastrichtHeuvelland 2015;
2. de gemeenteraad voor te stellen om
vast te stellen:
d. de verordening re-integratie,
participatie en tegenprestatie
Participatiewet MaastrichtHeuvelland 2016 e.v.,
e. de afstemmingsverordening
Participatiewet, IOAW en IOAZ
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Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.;
3. in te trekken:
a. het uitvoeringsbesluit diagnostiek
Maastricht-Heuvelland 2015,
b. het uitvoeringsbesluit
loonkostensubsidie en
loonwaarde MaastrichtHeuvelland 2015,
c. het uitvoeringsbesluit
gesubsidieerde arbeid MaastrichtHeuvelland 2015 behoudens het
onderdeel groeibanen,
d. het uitvoeringsbesluit werken met
behoud van uitkering MaastrichtHeuvelland 2015,
e. het uitvoeringsbesluit
tegenprestatie MaastrichtHeuvelland 2015,
f. het uitvoeringsbesluit jobcoaching
en werkplekaanpassing
Maastricht-Heuvelland 2015,
g. het uitvoeringsbesluit no-riskpolis
Maastricht-Heuvelland 2015,
h. het uitvoeringsbesluit scholing
Maastricht-Heuvelland 2015,
i. het uitvoeringsbesluit
casemanagement MaastrichtHeuvelland 2015,
j. het uitvoeringsbesluit premies
Maastricht-Heuvelland 2015,
k. het uitvoeringsbesluit
onkostenvergoeding MaastrichtHeuvelland 2015,
l. het uitvoeringsbesluit
persoonsgebonden reintegratiebudget MaastrichtHeuvelland 2015,
m. het uitvoeringsbesluit nuggers
Maastricht-Heuvelland 2015,
n. het uitvoeringsbesluit
hoogwaardig handhaven
Participatiewet, IOAW en IOAZ
Maastricht-Heuvelland 2015,
o. het uitvoeringsbesluit individuele
inkomenstoeslag 2015,
waarvan documenten a t/m m onder
voorbehoud van een positief
raadsbesluit over de verordening reintegratie, participatie en
tegenprestatie Participatiewet
Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.;
4. te corrigeren:
p. de citeertitel van het vigerende
uitvoeringsbesluit woonsituatie en
schoolverlaters in:
uitvoeringsbesluit woonsituatie en
schoolverlaters Participatiewet
Maastricht-Heuvelland 2015;
5. vast te stellen:
q. het uitvoeringsbesluit
hoogwaardig handhaven en
debiteuren Participatiewet, IOAW
en IOAZ Maastricht-Heuvelland
2016 e.v.,
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r.

6.

7.

8.

9.

10.
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het uitvoeringsbesluit individuele
inkomenstoeslag Participatiewet
Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.,
s. het uitvoeringsbesluit
krediethypotheek Participatiewet
Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.,
t. het uitvoeringsbesluit
inkomstenvrijlating parttime
werkzaamheden Participatiewet,
IOAW en IOAZ MaastrichtHeuvelland 2016 e.v.,
u. het uitvoeringsbesluit
vermogensvaststelling
Participatiewet MaastrichtHeuvelland 2016 e.v.,
v. het uitvoeringsbesluit aanvullende
bijzondere bijstand
levensonderhoud jongeren 18 t/m
20 jaar Participatiewet MaastrichtHeuvelland 2016 e.v.;
de verantwoordelijk portefeuillehouder
te mandateren tot het verwerken van
eventueel benodigde wijzigingen naar
aanleiding van de formele
inspraakreacties;
conform het gestelde in artikel 8 lid 3
van de verordening re-integratie,
participatie en tegenprestatie
Participatiewet Maastricht-Heuvelland
2016 e.v. het maximale bedrag van
de uitstroomsubsidie vast te stellen op
€ 1.500,-- bij een full-time
dienstverband van 6 maanden en
nogmaals € 1.500,-- wanneer sprake
is van een vervolgcontract van
minimaal 6 maanden. Bij een parttime contract wordt de subsidiehoogte
naar rato berekend;
conform het gestelde in artikel 10 lid
e
1, sub c onder 2 , van de verordening
re-integratie, participatie en
tegenprestatie Participatiewet
Maastricht-Heuvelland 2016 e.v. het
bedrag van de premie vast te stellen
op € 50,-- per maand;
conform het gestelde in artikel 15 lid 3
van de verordening re-integratie,
participatie en tegenprestatie
Participatiewet Maastricht-Heuvelland
2016 e.v. het bedrag van de
maximale scholingskosten vast te
stellen op € 5.000,--;
conform het gestelde in artikel 18 lid 6
van de verordening re-integratie,
participatie en tegenprestatie
Participatiewet Maastricht-Heuvelland
2016 e.v. de maximale hoogte van
een persoonsgebonden reintegratiebudget vast te stellen op
€ 4.000,--.
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Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

12

253088

Begroting 2017 en jaarverslag 2015 GGD
Zuid Limburg.

De gemeenteraad voor te stellen:
1. Over de begroting 2017 van de GGD
Zuid-Limburg geen zienswijze in te
dienen;
2. het jaardocument 2015 voor
kennisgeving aan te nemen.

13

253990

Beantwoording brief fractie BRUG-M d.d.
31 maart 2016 over het conflict tussen
RTMe en MeerVandaag.

In te stemmen met het antwoordschrijven
aan de fractie BRUG-M.
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