Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 augustus 2019

Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 20 augustus 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 augustus 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 20 augustus 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 20
augustus 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

550696

Nota reserves, voorzieningen,
weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het concept-raadsvoorstel en de bijbehorende Nota reserves, voorzieningen,
weerstandsvermogen en risicobeheersing te accorderen en voor te leggen aan
de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 26 september
2019.

5

543566

Raadsinformatiebrief inzake gesprek met
Provincie over begroting 2020

1. Conform concept-raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren over de
uitkomsten van het gesprek met de Provincie met betrekking tot de begroting
2020;
2. wethouder Gulikers te mandateren de brief verder af te handelen.

6

548814

Gebouwen beheerplan 2019

Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 26 september
2019.

7

542716

Meerjarenonderhoudsplan
buitensportaccommodaties

In te stemmen met het meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
buitensportaccommodaties gemeente Meerssen.

8

501240

Accommodatiebeleid

In te stemmen met het concept-raadsvoorstel (inclusief bijlagen) inzake
gemeentelijk accommodatiebeleid en dit voor te leggen aan de gemeenteraad
ter agendering voor de raadsvergadering van 26 september 2019.
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9

549594

Verzoek toekenning financiële bijdrage
asielzoeker

Geen financiële bijdrage toe te kennen aan LGBT Asylum Support.

10

546498

Centrumregeling verwerving Wmo
ondersteuning en Beschermd wonen
Maastricht-Heuvelland 2019

1. In te stemmen met de centrumregeling Verwerving Wmo ondersteuning en
Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland 2019;
2. de gemeenteraad ex artikel 1, tweede lid Wgr (Wet gemeenschappelijke
regelingen) toestemming te vragen voor het aangaan van de centrumregeling
Verwerving Wmo ondersteuning en Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland
2019;
3. kennis te nemen van het concept service-level agreement tussen de
deelnemende gemeenten en de centrumgemeente.

11

550822

Regeling rechtspositie burgemeester en
wethouders

De Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Meerssen
2019 vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2019.

12

537837

Bestemmingsplan Landschapsbegraafplaats
Langs de Gewannen 20 te Ulestraten

In te stemmen met het concept-raadsvoorstel en -raadsbesluit ter vaststelling
van het bestemmingsplan "Landschapsbegraafplaats Langs de Gewannen 20 te
Ulestraten" en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming in
de raadsvergadering van 26 september 2019.

13

531778

Reactieschrijven van het bestuur van
voetbalvereniging RVU met betrekking tot de
visie accommodatiebeleid

In te stemmen met het concept-antwoordschrijven aan het bestuur van de
voetbalvereniging RVU.

14

531778

Verzoekschrijven met betrekking tot Camping
De Boskant

1. In te stemmen met het concept-antwoordschrijven aan betreffende persoon
met betrekking tot Camping De Boskant;
2. een afschrift van dit antwoordschrijven te sturen aan de gemeenteraad.

15

508926

Bestemmingsplan Cazenderstraat 3 te
Meerssen

Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en -raadsbesluit en het
bestemmingsplan Cazenderstraat 3 inclusief de ingekomen zienswijze voor te
leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling in de raadsvergadering van 26
september 2019.
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16

551277

Ingekomen reactie van Ministerie naar
Akkoord te gaan met het concept-antwoordschrijven en de gemeenteraad
aanleiding van signaal vliegverkeer Maastricht dienovereenkomstig te informeren.
Aachen Airport/Vortexschade
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