Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 september 2018
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 18 september 2018

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 18 september 2018 vast te
stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 18 september 2018

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 18
september 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

3

500063

Diverse uitnodigingen

Aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met
inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

4

508883

Bijdrage kunstwerk ter gelegenheid van 50jarig jubileum basisschool Franciscus Bunde

Een bedrag van € 1.000,-- toe te kennen aan Stichting Vrienden van Franciscus
als bijdrage ten behoeve van realisatie kunstwerk ter gelegenheid van het 50jarig jubileum (schooljaar 2018-2019) van BS Franciscus Bunde.

5

511902

Analyse resultaten mysteryguestonderzoek
gemeente Meerssen

1. De aanbevelingen mee te nemen bij de doorontwikkeling van de
dienstverlening; daarbij prioriteit te geven aan het verbeteren van de
kwantitatieve telefonische bereikbaarheid van de ambtelijke organisatie en de
uniforme afdoening van e-mails en telefonische verzoeken (vorm);
2. de resultaten van het mysteryguestonderzoek voor het overige voor
kennisgeving aan te nemen;
3. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de
resultaten van het gehouden mysteryguestonderzoek.

6

515631

Beslissing op bezwaarschrift tegen weigeren
1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie
van omgevingsvergunning voor realiseren van Bezwaarschriften van 28 augustus 2018;
inrit bij woning aan Volderstraat te Meerssen. 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift ontvankelijk, doch de
bezwaren ongegrond te verklaren.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

513297

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit om
over te gaan tot effectuering van de
beëindiging van de erfpacht middels het
starten van een civiele procedure bij de
rechter.

Het bezwaar ingesteld tegen het besluit om over te gaan tot effectuering van de
beëindiging van de erfpacht via de civiele rechter, niet-ontvankelijk te verklaren
op grond van artikel 1:3, onder 1 jo. 8:1 Algemene wet bestuursrecht.

8

501160

Raadsinformatiebrief openbare
watertappunten

Akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief inzake realisatie openbare
watertappunten.

9

500065

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie Lokaal DNA inzake
huisvestingsproblemen bij diverse
verenigingen en stichtingen

De vragen van de fractie Lokaal DNA inzake huisvestingsproblemen bij diverse
verenigingen en stichtingen te beantwoorden conform concept-brief.

10

500065

Nieuw contract (huurovereenkomst) nieuwe
beheerder gemeenschapshuis De Koel in
Rothem

In te stemmen met het contract (huurovereenkomst) voor de nieuwe beheerder
van gemeenschapshuis De Koel in Rothem.
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