Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 28 maart 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

296463

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 21 maart 2017.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
21 maart 2017 vast te stellen.

2

296464

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 21
maart 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 21
maart 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

296467

Diverse uitnodigingen.

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

4

295627

Onderzoek toekomst gemeente
Meerssen.

De gemeenteraad voor te stellen om de
onderzoeksopdracht voor het onderzoek
naar de toekomstbestendigheid van de
gemeente Meerssen vast te stellen
conform het document 'Conceptonderzoeksopdracht toekomst gemeente
Meerssen'.

5

296087

Kredietvotering ten behoeve van het
proces gericht op de structurele toekomst
van de gemeente Meerssen.

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. een bedrag van € 150.000,-- te
voteren voor de uitvoering van
verschillende onderzoeken, mogelijke
burgerparticipatietrajecten,
bestuurlijke herijkingsprocessen en
daaruit voortvloeiende
verbetertrajecten in het kader van het
proces dat zich richt op de structurele
toekomst van de gemeente
Meerssen;
2. dit bedrag te putten uit de Algemene
Reserve.

6

294858

Nevenfuncties college van burgemeester
en wethouders.

De nevenfuncties van het college vast te
stellen.

7

295116

Gunning ‘Plaatsen dynamische openbare
verlichting Oude Steeg te Rothem’.

Het project ‘Plaatsen dynamische
openbare verlichting Oude Steeg te
Rothem’ te gunnen aan de laagste
inschrijver namelijk Insta Zuid BV.

8

295374

Plan van Aanpak implementatie
Omgevingswet.

1. Akkoord te gaan met het Plan van
Aanpak omgevingsvisie Meerssen;
2. akkoord te gaan met de conceptraadsinformatiebrief;
3. in principe akkoord te gaan met het
beschikbaar stellen van financiële
middelen ten behoeve van extra
inhuur later in het proces, en de
voorstellen hiervoor te zijner tijd
tegemoet te zien.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

9

295642

Subsidieverzoek Veilig Verkeer Nederland
voor begeleiding, materialen en opleiding
verkeersbrigadiers basisonderwijs
Meerssen.

Veilig Verkeer Nederland een jaarlijkse
bijdrage te verstrekken van € 500,-- per
verkeersbrigade (5 stuks), ingaande 2017,
als bijdrage in de kosten voor de
begeleiding, materialen en opleiding van
verkeersbrigadiers basisonderwijs
Meerssen.

10

295672

Gunning ‘Openbare verlichting
reconstructie Fregatweg tot en met
Oostbroek’.

Het project ‘Reconstructie openbare
verlichting Fregatweg tot en met
Oostbroek’ te gunnen aan de laagste
inschrijver namelijk Ziut BV.

11

295708

Gunning maaien bermen en
hondenuitlaatterreinen 2017.

De uitvoering van het maaien van de
bermen en de hondenuitlaattereinen in
2017 te gunnen aan de firma De Jong
Zuurmond.

12

291470

Inzet structurele en incidentele
armoedegelden ter verbetering van de
positie van personen/gezinnen die in
armoede leven.

1. De structurele en incidentele
armoedegelden conform het voorstel
en specifiek conform het overzicht te
besteden en/of te reserveren;
2. Stichting Ruggesteun op de hoogte te
stellen van de verhoogde jaarlijkse
bijdrage uit de armoedegelden,
conform concept-brief.

13

294669

Integraal huisvestingsplan primair
onderwijs Meerssen 2017-2027 (IHP)
actualisatie 2017.

Akkoord te gaan met het integrale
huisvestingsplan onderwijs en dit ter
vaststelling voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de
raadsvergadering van 8 juni 2017.

14

295082

Financiële bijdrage aan Golfclub
Meerssen.

De Golfclub Meerssen een eenmalige
bijdrage te verstrekken ter grootte van
€ 5.000,-- en dit bedrag bij te ramen in de
e
1 bestuursrapportage 2017 ten laste van
de post onvoorzien.

15

295129

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie BRUG-M inzake
gestolen kunstwerk Stier Lascaux 1,
rotonde St. Josephstraat te Meerssen.

De vragen van de fractie BRUG-M inzake
het gestolen kunstwerk Stier Lascaux 1,
rotonde St. Josephstraat te beantwoorden
conform concept-brief.

16

295238

Introductie leefbaarheidsfonds Meerssen
voor eenmalige projecten die bijdragen
aan de sociale
leefbaarheid/ontmoeting/sociale cohesie
waarvoor inwoners en lokale (nietcommerciële) verenigingen en/of
stichtingen een subsidie kunnen
aanvragen.

1. Akkoord te gaan met de introductie
van een leefbaarheidsfonds;
2. akkoord te gaan met de
doelstellingen/voorwaarden die
gesteld worden bij een aanvraag voor
subsidie;
3. de wethouder Sociaal Domein
mandaat te verlenen om te beslissen
op subsidieaanvragen in het kader
van de subsidieregeling
Leefbaarheidsfonds. Daar waar het
gaat om ruimtelijke vragen wordt dit
afgestemd met de wethouder Ruimte;
4. in te stemmen met de conceptraadsinformatiebrief.
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Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

17

291340

Beantwoording motie Wateroverlast.

Akkoord te gaan met de conceptraadsinformatiebrief.

18

295008

Eindafrekening diverse projecten ICT.

Akkoord te gaan met de eindafrekening
van diverse ICT-projecten.

19

295053

Vervanging en uitbreiding schijfruimte
ICT-systemen gemeente Meerssen.

1. Aan Client ICT opdracht te geven
voor vervanging/uitbreiding van
schijfcapaciteit (SAN);
2. het hiervoor benodigde bedrag ad
€ 38.000,-- te voteren.

20

296014

Uitspraak Rechtbank Limburg met
betrekking tot Wob (Wet openbaarheid
van bestuur)-procedures van
Ondernemersvereniging Kernen
Meerssen en ondernemers ToetieFroetie
Shop, Albert Heijn Dijkstra, De
Groenteschuur en Bakkerij Dukers waarbij
de rechtbank twee beroepen ongegrond
heeft verklaard en een beroep nietontvankelijk heeft verklaard.

Kennis te nemen van de uitspraak van de
Rechtbank Limburg en wethouder
Houben te mandateren de gemeenteraad
te informeren over de uitspraak van de
rechtbank.
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