Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 27 juni 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

306971

Vaststelling besluitenlijsten B&Wvergaderingen d.d. 20 juni 2017 en 22 juni
2017.

De besluitenlijsten van de B&Wvergaderingen d.d. 20 juni 2017 en 22 juni
2017 vast te stellen.

2

306973

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 20
juni 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 20
juni 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

307145

Diverse uitnodigingen.

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

4

299797

Permanente afsluiting
Haertelsteinveldweg voor gemotoriseerd
verkeer en wijziging tot een recreatief
fietspad.

1. Akkoord te gaan met het voorstel de
nieuw aan te leggen
Haertelsteinveldweg af te sluiten voor
gemotoriseerd verkeer en te
gebruiken als recreatieve route onder
de voorwaarden dat de nieuwe weg
geschikt is voor calamiteitendiensten
en de breedte van de nieuwe weg
minimaal 3 meter is;
2. het gedeelte Haertelsteinweg aan
Rijkswaterstaat te verkopen onder de
voorwaarde dat de financiële bijdrage
van Rijkswaterstraat en Consortium
Grensmaas voor een vrijliggend
fietspad gestand blijft.

5

306015

Gunning onderhoudswerkzaamheden
wegen en riolering Hekstraat-Bokstraat te
Ulestraten.

1. Naar aanleiding van de gehouden
onderhandse aanbestedingen op
basis van de laagste prijs de te
verrichten werkzaamheden met
betrekking tot het project
"Onderhoudswerkzaamheden wegen
en riolering Hekstraat-Bokstraat" te
gunnen aan de firma BLM
Wegenbouw;
2. het op het investeringsplan
opgenomen bedrag van € 120.000,-bij "reconstructie wegen" (IP2017 post
4 en 5) te voteren en € 210.049,-opgenomen in het Gemeentelijk
Rioleringsplan te voteren.

6

305862

Verzoek aan Gedeputeerde Staten van
Limburg voor uitstel van de looptijd van de
provinciale subsidie voor het project
Hoeve Klinkenberg te Rothem.

In te stemmen met het sturen van het
schriftelijke verzoek aan Gedeputeerde
Staten van Limburg waarin uitstel wordt
verzocht van de looptijd tot 31 december
2018 van de toegekende provinciale
subsidie voor het project Hoeve
Klinkenberg.
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Onderwerp

Besluit
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7

306176

Aanhouden van verkeersbesluiten in
afwachting van de uitkomsten van de
evaluatie van het GVVP (Gemeentelijk
Verkeers- en Vervoersplan).

1. In afwachting van de uitkomsten van
de evaluatie van het GVVP geen
nieuwe verkeersbesluiten te nemen;
2. inmiddels genomen verkeersbesluiten
niet uit te voeren tenzij:
a. op uitdrukkelijke wens van
bewoners, gebruikers, bedrijven,
etc en er;
b. een groot draagvlak is;
c. de verkeersveiligheid daar om
vraagt;
d. in geval van wegwerkzaamheden
of uitvoering van (lopende)
projecten.

8

307691

Raadsinformatiebrief inzake uitkomsten
meicirculaire 2017.

De concept-raadsinformatiebrief inzake
de uitkomsten van de meicirculaire 2017
te akkorderen.

9

303892

1. Afsluiting DVO (Dienstverleningsovereenkomst) met RHCL (Regionaal
Historisch Centrum Limburg) voor het
beleggen van het toezicht conform
artikel 32 lid 2 van de Archiefwet;
2. start onderzoeksfase naar de
mogelijkheden tot toetreding tot de
GR (Gemeenschappelijke Regeling)
RHCL.

1. Met toepassing van artikel 18 van het
aanbestedingsbeleid gemeente
Meerssen te volstaan met enkel de
prijsaanbieding van het RHCL inzake
het beleggen van het archieftoezicht;
2. met ingang van 1 juli 2017 een
dienstverleningsovereenkomst
archieftoezicht gemeente Meerssen
aan te gaan met de GR RHCL,
vooralsnog voor de duur van een jaar;
3. de heer B. Gerrits van de GR RHCL
te benoemen tot gemeentearchivaris
van Meerssen;
4. de intentie uit te spreken om voor de
borging van het archieftoezicht en
archiefbeheer de mogelijkheden te
verkennen om aan te sluiten bij de
GR RHCL;
5. door het uitspreken van deze intentie
tevens in principe in te stemmen met
het laten uitvoeren van een nulmeting
waaruit dient te blijken of aansluiting
bij de GR RHCL voor de gemeente
Meerssen zinvol en haalbaar is.

10

305890

Inhuur directie en toezicht voor de
begeleiding van de aanleg van het
bergbezinkbassin Witte Hoek te Rothem.

Naar aanleiding van de gehouden
onderhandse aanbesteding op basis van
de laagste prijs te gunnen aan de
inschrijver RA Infra voor de inhuur van
directie en toezicht voor de begeleiding
van de aanleg van het bergbezinkbassin
Witte Hoek.

11

305733

Klachtbehandeling in het sociaal domein.

1. Kennis te nemen van de acties voor
verbetering van de klachtbehandeling
in het sociaal domein;
2. akkoord te gaan met de conceptraadsinformatiebrief.
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12

306169

Motie Gelijke monniken gelijke kappen
d.d. 2 februari 2017: subsidiëring van de
carnavalsverenigingen die een optocht
organiseren.

1. De carnavalsverenigingen die een
optocht organiseren jaarlijks een gelijk
subsidiebedrag van € 250,-- te
verstrekken ten behoeve van de
organisatie van de optochten;
2. de hardheidsclausule conform art. 16
Algemene subsidieverordening
gemeente Meerssen 2017 toe te
passen totdat de beleidsregels
Subsidiebeleid gemeente Meerssen
2017-2022 worden aangepast.

13

304988

Verzoek aan Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu om vóór
definitieve besluitvorming over het
Ontwerp-Luchthavenbesluit Maastricht
opheldering te geven over de cijfers van
het te verwachten aantal
vliegbewegingen.

In te stemmen met het schriftelijk verzoek
aan de Staatssecretaris van Infrastructuur
en Milieu om vóór definitieve
besluitvorming over het OntwerpLuchthavenbesluit opheldering te geven
over de cijfers van het te verwachten
aantal vliegbewegingen.
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