Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 26 januari 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

244375

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

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

2

244378

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

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

3

244380

Diverse uitnodigingen.

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

4

243449

Verlenging onderhoudscontract op
AS/400.

1. Het onderhoudscontract ten behoeve
van AS/400 te verlengen tot 1 januari
2017;
2. de kosten bij te ramen in de 1e
Bestuursrapportage 2016 en af te
dekken uit de reserve automatisering.

5

244148

Verzoek tot aanwijzing van
toezichthouder/opsporingsambtenaar als
bedoeld in artikel 6.2 van de Algemene
Plaatselijke Verordening 2015.

Conform het concept-aanwijzingsbesluit
een medewerker van Sinvest
Management B.V. aan te stellen als
onbezoldigd ambtenaar ter uitoefening
van de functie van
toezichthouder/opsporingsambtenaar als
bedoeld in artikel 6.2 van de Algemene
Plaatselijke Verordening 2015.

6

244016

Verzending WOZ-beschikkingen en OZBaanslagen, oordeel Waarderingskamer.

Kennis te nemen van de rapportage d.d.
13 januari 2016 van de
Waarderingskamer.

7

244058

Eindafrekening renovatie pand Jacobs en
addendum huurovereenkomst met Jacobs
met betrekking tot huurprijsaanpassing.

1. Kennis te nemen van de
eindafrekening renovatie pand Proost
de Beaufortstraat 15, Jacobs;
2. akkoord te gaan met het addendum
op het huurcontract met Jacobs
ingaande met terugwerkende kracht
op 1 oktober 2015;
3. de financiële mutaties voor de
begroting 2016 en
meerjarenbegroting te verwerken in
de 1e Bestuursrapportage 2016 en
Begroting 2017.

8

244136

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie BRUG-M inzake
verstrekte leningen door de gemeente
Meerssen.

Akkoord te gaan met de conceptantwoordbrief aan de fractie BRUG-M
inzake de verstrekte leningen door de
gemeente Meerssen.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

9

236270

Evaluatie project verduurzaming
mobiliteit.

1. De evaluatie duurzame mobiliteit voor
kennisgeving aan te nemen;
2. de eindafrekeningen van de projecten
Overige kosten elektrisch rijden en
Laadpalen elektrische voertuigen vast
te stellen en de financiële gevolgen
e
mee te nemen in de 1
Bestuursrapportage 2016;
3. het advies van de Stichting Duurzaam
Meerssen voor kennisgeving aan te
nemen;
4. het concept-beleidsdocument
"handboek laadinfra" voor
kennisgeving aan te nemen;
5. de evaluatie duurzame mobiliteit mee
te nemen in de eindevaluatie van het
plan van aanpak duurzaamheid;
6. de gemeenteraad te informeren door
middel van een raadsinformatiebrief.

10

243065

Begroting 2016 Stichting kom Leren.

1. Kennis te nemen van de begroting
2016 van Stichting kom Leren;
2. de gemeenteraad, conform conceptraadsvoorstel, voor te stellen geen
gebruik te maken van het
overlegrecht.

11

243290

Subsidieverzoek voor het jaar 2016
Stichting Top 111 Meerssen.

1. De Stichting Top 111 voor het jaar
2016 een subsidie van € 2.500,-- toe
te kennen, gelijk aan 2015;
2. akkoord te gaan met de concept-brief
aan de Stichting Top 111.

12

243733

Structureel bijramen budget
carnavalsactiviteiten.

Met ingang van 2016 een bedrag ad
€ 800,-- structureel bij te ramen voor het
organiseren van carnavalsactiviteiten.
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