Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 mei 2019
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 21 mei 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 21 mei 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 21 mei 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 21 mei
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

528884

Beslissing op bezwaarschrift van Bond van
Nederlandse Militaire Oorlogs- en
dienstslachtoffers (BNMO) afdeling Limburg
inzake subsidiebeschikking 2019

Conform het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie
Bezwaarschriften d.d. 18 april 2019, het bezwaar van de Bond van Nederlandse
Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO) ontvankelijk en ongegrond te
verklaren onder aanvulling van de motivering van het besluit.

5

541890

Archiefverordening Meerssen 2019

1. In te stemmen met het concept van de Archiefverordening Meerssen 2019;
2. het raadsvoorstel betreffende de vaststelling van de Archiefverordening
Meerssen 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de
raadsvergadering van 27 juni 2019.

6

539598

Voortzetting inzet praktijkondersteuner (POH)
Jeugd in huisartsenpraktijken

1. In te stemmen met het voortzetten van de inzet van een praktijkondersteuner
(POH) Jeugd voor 20 uur per week tot 1 januari 2020 via de stichting Zorg in
ontwikkeling (ZIO);
2. akkoord te gaan met de bijbehorende kosten van € 27.452,-- per jaar en deze
te dekken uit jeugdhulpbudget (is structureel in de begroting opgenomen).

7

540507

Verduidelijking definitie zorgwoningen in
verband met Structuurvisie Wonen ZuidLimburg

In te stemmen met de aangepaste beleidsafspraak IX van de Structuurvisie
Wonen Zuid-Limburg inzake ‘Zorgwoningen’.
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Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

531963

Voorbereiding beleidsplan energietransitie

1. De definitieve startnotitie Regionale Energie Strategie Zuid vast te stellen;
2. de bijlage Projectplannen energietransitie voor kennisgeving aan te nemen;
3. de energietransitie uit te voeren conform ambitieniveau Actief;
4. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 27 juni 2019.

9

540803

Bestemming bijgebouw Pletsstraat 44 te
Bunde

Het bijgebouw aan de Pletsstraat 44 te Bunde nog niet te slopen of te
vervreemden in afwachting van de plannen van de reconstructie van het
kruispunt.

10

541497

Werkplan Implementatie Omgevingswet

Het raadsvoorstel met betrekking tot het Werkplan Implementatie Omgevingswet
ter vaststelling door te leiden naar de gemeenteraad ter agendering voor de
raadsvergadering van 27 juni 2019.

11

531778

Machtiging burgemeester Mirjam ClermontsAretz om als vertegenwoordiger van de
gemeente Meerssen deel te nemen aan de
stemmingen op de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 5
juni 2019 te Barneveld

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz te machtigen om als vertegenwoordiger
van de gemeente Meerssen deel te nemen aan de stemmingen op de ALV van
de VNG woensdag 5 juni 2019 te Barneveld.

12

531778

Moties ALV van de VNG woensdag 5 juni
Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz te machtigen om tijdens de ALV van de
2019:
VNG woensdag 5 juni 2019 namens de gemeente Meerssen voor genoemde
- Motie `daken voor zonne-energie`
moties te stemmen.
- Motie Politiesterkte op orde
- Motie Verhuurderheffing woningcorporaties
Preadvies VNG-bestuur is: overnemen moties

13

531778

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie BRUG-M inzake besluitvorming
planwijziging fase 2 project Centrumplan
Bunde

De vragen van de fractie BRUG-M inzake besluitvorming planwijziging fase 2
project Centrumplan Bunde te beantwoorden conform concept-brief.
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