Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 25 april 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

299958

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 18 april 2017.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 18 april 2017 vast te stellen.

2

299959

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 18
april 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 18
april 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

299965

Diverse uitnodigingen.

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

4

298635

Gunning machinaal gazononderhoud
2017.

1. Kennis te nemen van de
aanbestedingen voor
onderaanneming door de MTB
Meerssen BV in 2017;
2. de werkzaamheden voor het
machinaal gazononderhoud door
lokale onderaannemers in 2017 te
gunnen aan de MTB Meerssen BV.

5

298957

Gunning aanvullende bodem- en
funderingsonderzoeken
onderhoudswerkzaamheden wegen.

Naar aanleiding van een gehouden
aanbestedingsprocedure de te verrichten
werkzaamheden met betrekking tot
aanvullende bodem- en
funderingsonderzoeken
onderhoudswerkzaamheden wegen te
gunnen aan de laagste inschrijver
namelijk Geonius.

6

299034

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie BRUG-M inzake
aanleg kunstgrasveld RVU.

De vragen van de fractie BRUG-M inzake
aanleg kunstgrasveld RVU te
beantwoorden conform concept-brief.
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7

298757

Reservering financiële middelen uit de
bestemming van het rekeningsaldo ten
behoeve van het dossier statushouders
en het armoedebeleid.

1. Via het raadsvoorstel 'bestemming
saldo van rekening van baten en
lasten 2016' incidenteel een bedrag
ad € 20.040,-- van het resterende
budget 'minimabeleid 2016' toe te
wijzen aan de 'projectgelden
armoede';
2. via het raadsvoorstel 'bestemming
saldo van rekening van baten en
lasten 2016' incidenteel een bedrag
ad € 13.945,-- van het resterende
budget 'begeleiding en integratie
statushouders (Leersgelden) 2016' in
2017 toe te wijzen aan de realisatie
van de begeleiding en integratie van
statushouders in onze gemeente. Te
denken valt hierbij aan de begeleiding
door Vluchtelingenwerk en de
uitvoering van het
Participatieverklaringstraject door
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland;
3. via het raadsvoorstel 'bestemming
saldo van rekening van baten en
lasten 2016' incidenteel een bedrag
ad € 71.747,-- van het resterende
budget 'Verhoogde Asielinstroom
2016' (decentralisatie-uitkering) toe te
wijzen aan de realisatie van projecten,
voorzieningen en individuele
casuïstiek in het dossier
statushouders. Van dit budget wordt
in 2017 € 50.000 specifiek bestemd
voor (bijzondere) bijstand. Voor het
restantbedrag valt te denken aan
inzet in 2017 voor integratie en
participatie, werk en re-integratie,
leerlingenvervoer, onderwijs, voor- en
vroegschoolse educatie, jeugdhulp en
-gezondheidszorg, publieke
gezondheid en
infectieziektenbestrijding, wmo,
preventie en communicatie.

8

299426

Reservering restant financiële middelen
uit bestemming rekeningsaldo 2016 ten
behoeve van de buurt(sport)coach
(JOGG) in 2019 en de uitvoering van het
regionale gezondheidsbeleid.

Via het raadsvoorstel 'bestemming saldo
van rekening van baten en lasten 2016'
incidenteel het bedrag van € 19.782,-- van
het budget 2016 Gezond in de stad
(Rijksmiddelen 2015-2017) door te
schuiven naar 2019, zodat het budget
ingezet kan worden in 2019 ten behoeve
van de buurt(sport)coach en de uitvoering
van het regionale gezondheidsbeleid.
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9

299456

Vrijwilligersbeleid: Voorstel voor
organisatie van Samen-doen! dag
Meerssen op 10 juni 2017.
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Akkoord te gaan met:
1. onderliggend voorstel voor de
invulling van de Samen-doen! dag
Meerssen op 10 juni 2017;
2. waarbij de kosten voor deze dag
(€ 10.000,--) worden gedekt uit het
reguliere budget voor de
vrijwilligersdag (€ 4.000,--) en uit het
projectbudget dat uit de algemene
reserve eenmalig beschikbaar is
gesteld door de gemeenteraad ter
stimulering van krachtige en
toekomstbestendige verenigingen en
vrijwilligersorganisaties (€ 6.000,--).
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