Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 februari 2019
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 19 februari 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 19 februari 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 19 februari 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19
februari 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

3

531781

Diverse uitnodigingen

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

4

529020

Raadsinformatiebrief VTH (Vergunningen,
Toezicht en Handhaving)uitvoeringsprogramma en Boa-inzet 2019.

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief VTH-uitvoeringsprogramma
en Boa-inzet 2019 aan de gemeenteraad.

5

532558

Opdrachtverstrekking uitvoering
verdiepingsonderzoek mogelijke optie
regieorganisatie Meerssen met Maastricht

1. Met toepassing van artikel 18 van de Beleidsregels Aanbestedingen
gemeente Meerssen 2017 opdracht te geven aan Berenschot Groep B.V. om het
verdiepingsonderzoek van de mogelijke optie van de invoering van een
regieorganisatie Meerssen met Maastricht uit te voeren voor het bedrag van
€ 78.290,-- exclusief BTW, een en ander conform het plan van aanpak inclusief
offerte d.d. 15 februari 2019;
2. de burgemeester, wethouder Gulikers en wethouder Sanders aan te wijzen als
afgevaardigden van het college in de opdrachtgeversgroep.

6

501721

Treasurystatuut gemeente Meerssen 2019

1. Akkoord te gaan met het Treasurystatuut gemeente Meerssen 2019 en het
hierbij behorende concept-raadsvoorstel;
2. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel behorende bij het
collegebesluit van 22 januari 2019 aangaande het continueren van de
financieringssystematiek met Wonen Meerssen.
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Het college van B&W heeft besloten:

7

512087

Vaststelling privacy beleid en
privacyreglement gemeente Meerssen

1. Het privacy beleid gemeente Meerssen vast te stellen;
2. het Privacyreglement gemeente Meerssen vast te stellen;
3. kennis te nemen van de Privacyverklaring gemeente Meerssen;
4. de noodzaak van uitvoering van de privacy werkzaamheden te onderschrijven;
5. kennis te nemen van de notitie tijdsbeslag privacy werkzaamheden binnen de
organisatie;
6. in te stemmen met een formatie-uitbreiding van in totaal 1,0 Fte per 1 januari
2020;
7. in principe in te stemmen met het ontlasten van FG (functionaris
gegevensbescherming) en PO (privacy officer) via tijdelijke inhuur van een
externe kracht voor de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)inrichting;
8. het MT op te dragen de AVG-taken in de organisatie te borgen.

8

526648

Raadsinformatiebrief tussenevaluatie
verbeterplan P&C

De gemeenteraad te informeren over de tussenevaluatie verbeterplan P&C
conform de concept-raadsinformatiebrief.

9

525431

Camping De Boskant

1. Het penvoerderschap aan advocaat Mulder te verstrekken binnen de kaders
van de besluiten in deze bestuurlijke besluitvorming, alsmede in te stemmen met
de door advocaat Mulder te versturen brief;
2. de civiele procedure tot beëindiging van de erfpacht onverkort te continueren;
3. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad
(met als bijlage uitspraak kantonrechter);
4. in te stemmen met de concept-brief waarin opheldering over de status van de
gemachtigde en overige procedures wordt gevraagd;
5. de procedure tot inning van de toeristenbelasting te continueren via de
invorderingsambtenaar en deurwaarder;
6. het geschil rondom illegale bouwsels en de illegale bedrijfswoning via de
(handhavings)bevoegdheid van afdeling Ruimte af te handelen;
7. opties tot samenwerking met campinghouder, ná het vonnis van de civiele
procedure in te vullen.

10

507136

Financiële bijdrage aan speeltuin St. Joseph
te Meerssen-West ten behoeve van het
herstel van de grote glijbaan

In te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarin de gemeenteraad gevraagd
wordt om een subsidie beschikbaar te stellen ter grootte van € 16.000,--.
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Het college van B&W heeft besloten:

11

531247

Inspraakversie concept-beleidsplan Jeugd
Zuid-Limburg 2019-2022

1. In te stemmen met de inspraakversie ‘Concept-beleidsplan Jeugd ZuidLimburg 2019-2022’;
2. de inspraakversie ‘Concept-beleidsplan Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022’ van
27 februari 2019 tot en met 10 april 2019 ter inspraak voor te leggen.

12

531456

Herstelbeschikking subsidie 2019
De op 18 december 2018 verleende subsidie aan stichting Spelenderwijs te
Spelenderwijs ten behoeve van peuteropvang corrigeren middels een herstelbeschikking en een subsidie te verlenen van
en VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
€ 161.120,-- voor de uitvoering van reguliere peuteropvang en de uitvoering van
het aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in 2019.

13

532557

Financieel tekort Sociaal Domein en
oplossingsrichtingen

In te stemmen met het concept-raadsvoorstel ‘Financieel tekort sociaal domein
en oplossingsrichtingen’ en dit ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te
leggen.

14

517930

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater

1. Deel te nemen aan de stimuleringsregeling per 1 april 2019;
2. een bedrag te voteren van € 72.776,--;
3. dit voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de
raadsvergadering van 28 maart 2019.

15

520001

Principeverzoek ten behoeve van
functiewijziging naar een indoor
evenementen- en trainingsfaciliteit op het
adres Meerstraat 25 te Bunde

Medewerking te verlenen aan het principeverzoek onder voorwaarde dat de
haalbaarheid wordt aangetoond.

16

531899

Rapportage van NLR (Nederlands Lucht- en
Ruimtevaartcentrum) over Vortex-schade als
gevolg van vliegtuigen van MAA (Maastricht
Aachen Airport)

1. Kennis te nemen van het NLR-rapport met betrekking tot Vortex-schade;
2. er kennis van te nemen dat gedeputeerde Van den Akker een brief aan
Provinciale Staten en in afschrift aan de gemeenteraden en colleges van Beek
en Meerssen zal sturen;
3. de Inspectie Leefomgeving en Transport conform concept-brief te informeren
en deze brief in afschrift mee te sturen met de raadsinformatiebrief;
4. de gemeenteraad ná de CRO (Commissie Regionaal Overleg)-vergadering
van 28 februari te informeren conform concept-raadsinformatiebrief, waarbij
wethouder Sanders en burgemeester Clermonts worden gemandateerd deze
brief aan te passen aan wat besproken is in de CRO-vergadering.
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17

524496

Financiële bijdrage aan Stichting Duurzaam
Meerssen

1. De jaarverslagen van 2017 en 2018 en de werkplannen van 2018 en 2019 van
de Stichting Duurzaam Meerssen voor kennisgeving aan te nemen;
2. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 28 maart 2019;
3. voor de bijdrage aan de Stichting Duurzaam Meerssen af te wijken van het
aanbestedingsbeleid conform artikel 18 van het aanbestedingsbeleid.

18

526115

Startlocatie Meerssen voor de Binck Bank
wielerwedstrijd

In te stemmen met het concept-raadsvoorstel om te participeren als startplaats
voor de Binck Bank wielerwedstrijd.

19

530337

Beantwoording vragen van raadslid dhr. G.
van der Bijl (BRUG-M) inzake de afrekening
van het project renovatie en aanleg
kunstgrasvoetbalvelden

In te stemmen met de concept-antwoordbrief aan raadslid dhr. G. van der Bijl en
aan de overige leden van de gemeenteraad.

20

531778

Verzoek van raadslid dhr. B. Molling (Lokaal
DNA) om informatie te verstrekken inzake het
dossier Raadszaal/Proosdij

In te stemmen met het concept-antwoordschrijven aan dhr. B. Molling met
betrekking tot informatie verstrekken over dossier Raadszaal/Proosdij.
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