Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 26 juli 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

264527

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

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

2

264534

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

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

3

264535

Diverse uitnodigingen.

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

4

260065

Principeverzoek om
omgevingsvergunning voor het oprichten
van een winkel – sappenbar Stationstraat
11 te Meerssen.

In principe medewerking te verlenen aan
de vestiging van een winkel – sappenbar
aan de Stationstraat 11 te Meerssen, met
uitzondering van het beoogde terras aan
de achterzijde.

5

259259

Vervanging openbare verlichting in
diverse straten in Bunde en Weert.

1. Akkoord te gaan met het vervangen
van de openbare verlichting in
Maasstraat, Meerstraat, Weerterveld,
Steinstraat, In de Winkel en
Geulstraat en in te richten conform de
richtlijnen voor de openbare
verlichting;
2. akkoord te gaan met het 1 op 1
vervangen van de openbare
verlichting in Weert;
3. akkoord te gaan om ter verbetering
van de sociale en verkeersveiligheid
een bij- en verplaatsing van
lichtmasten te verrichten in de bij punt
2 genoemde straat;
4. Ziut opdracht te verstrekken om de bij
punten 1, 2 en 3 vermelde
werkzaamheden uit te voeren.

6

251222

Inhuur installatieverantwoordelijke
conform NEN3140.

1. Het handboek bedrijfsvoering van
elektrische installaties - NEN3140
vast te stellen;
2. de deelnemers aan de VOP-Cursus
aan te wijzen als VOP-er: VOP =
voldoende onderricht persoon
conform handboek bedrijfsvoering van
elektrische installaties;
3. af te wijken van het
aanbestedingsbeleid conform artikel
18 en Parkstad Inspecties opdracht te
verlenen voor de opdracht "installatie
verantwoordelijke" voor de eerste
cyclus van 4 jaar;
4. de genoemde bedragen onder
"financiële gevolgen" te verdelen over
de afzonderlijke beleidsvelden.
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Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

261993

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie FOCUS inzake
wateroverlast in de gemeente Meerssen.

De vragen van de fractie FOCUS inzake
wateroverlast gemeente Meerssen te
beantwoorden conform concept-brief.

8

246367

Rioolrenovatie Beatrixstraat te Bunde.

1. Kennis te nemen van de calamiteit
aan het riool aan de Beatrixstraat in
Bunde;
2. kennis te nemen van het feit dat de
herstelwerkzaamheden conform
aanbestedingsbeleid van de
gemeente Meerssen artikel 10 lid 2b
(dwingende spoed) zijn uitgevoerd;
3. akkoord te gaan met de reeds
uitgevoerde werkzaamheden door
Insituform, conform aangeboden
offerte;
4. een bedrag te voteren van € 21.583,-ten behoeve van de uitgevoerde
werkzaamheden.

9

264069

Principeverzoek om
omgevingsvergunning ten behoeve van
het oprichten van een bed & breakfast
aan de Mevrouw van de Meijstraat 10 te
Geulle.

In principe medewerking te verlenen aan
een omgevingsvergunning ten behoeve
van het oprichten van een bed &
breakfast aan de Mevrouw van de
Meijstraat 10 te Geulle. Dit op grond van
een kwalitatieve afweging.

10

263683

Inkoop Wmo/Jeugdhulp 2017.

1. In te stemmen met de verdere
aanpassing en verfijning van de in
2014 vastgestelde kaders en
uitgangspunten (en zoals aangepast
in 2015) ten behoeve van de inkoop
2017;
2. in te stemmen met de verdere
uitwerking van deze aldus gewijzigde
kaders en uitgangspunten door de
gemeentelijke deelnemers samen met
zorgaanbieders in werkgroepen en
Ontwikkeltafels en aldus de
contractaanpassingen 2017 voor te
bereiden.

11

263831

Verzoek Nederlandse Lokale Publieke
Omroepen (NLPO) om zienswijze te
geven met betrekking tot de
streekindeling Nederlandse Lokale
Publieke Omroepen.

Als zienswijze te formuleren: De
gemeente Meerssen is voorstander van
samenwerking op het gebied van de
lokale omroepen. Als eerste voorkeur
wordt samenwerking met de lokale
omroepen van Valkenburg en Maastricht
voorgestaan. Met beide gemeenten heeft
de lokale omroep van Meerssen het
meeste raakvlak. Mocht deze
samenwerking niet lukken dan staat de
gemeente Meerssen ook niet
onwelwillend tegen een samenwerking
met de lokale omroepen van Valkenburg Stein- Sittard /Geleen/Beek.
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12

262754

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
en Logopedie.

Ook op www.meerssen.nl
Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde
aanpak omtrent VVE en logopedie;
2. daartoe een integraal en lokaal
(beleids)plan op te stellen voor 0 tot
12 jaar;
3. gebruik te maken van artikel 18 van
de aanbestedingsregels en de
opdracht voor de uitvoering van
logopedie in schooljaar 2016-2017
rechtstreeks te gunnen aan de
huidige opdrachtnemer O2
onderwijsadvies.
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