Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 28 juni 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

260403

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 21 juni 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
21 juni 2016 vast te stellen.

2

260405

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 21
juni 2016.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 21
juni 2016 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

260406

Diverse uitnodigingen.

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

4

259405

Doorstart Regionale Vertrouwenspersoon
Integriteit Limburg.

1. Met beide Vertrouwenspersonen
Integriteit dienstverleningsovereenkomsten te sluiten conform de
concepten;
2. een bedrag van € 275,-- structureel bij
te ramen via de 2e bestuursrapportage 2016.

5

258638

Aanvraag omgevingsvergunning voor
realisering berging en overkapping
Processieweg 15 te Geulle.

De gevraagde omgevingsvergunning voor
realisering berging en overkapping
Processieweg 15 te Geulle conform
concept-besluit te weigeren.

6

260063

Principeverzoek om medewerking te
verlenen aan een veterinair servicepunt in
de dierenwinkel aan de Sint Josephstraat
24 te Meerssen.

In principe medewerking te verlenen aan
een veterinair servicepunt in de
dierenwinkel aan de Sint Josephstraat 24
te Meerssen.

7

259035

Aanvraag om omgevingsvergunning voor
het vervaardigen van ijs aan huis op het
adres Processieweg 13 te Geulle.

Een omgevingsvergunning voor het
vervaardigen van ijs aan huis op het
adres Processieweg 13 te Geulle te
weigeren aangezien deze activiteit niet
passend is binnen een woning en een
woonomgeving.

8

258912

Afronden voorbereidingstraject
vennootschapsbelasting.

1. In te stemmen met de
opdrachtverlening aan STEP In
Control VPB bv ten bedrage van
€ 4.850,-- ter afronding van het
voorbereidingstraject
vennootschapsbelasting;
e
2. genoemd bedrag in de 2
bestuursrapportage 2016 bij te ramen
ten laste van de post onvoorzien.

9

260246

Voortgangsrapportage project
dienstverlening jaar 2015.

Kennis te nemen van de
voortgangsrapportage project
dienstverlening 2015.

Ook op www.meerssen.nl
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

10

259614

Inkoop/aanbesteding gemeentelijke vaste
telefonie via project Gemeentelijke
Telecommunicatie (GT) van de VNG.

Deel te nemen aan het project
Gemeentelijke Telecommunicatie (GT)
van de VNG.

11

260058

Raadsinformatiebrief voortgang
doelgroepenvervoer.

1. In te stemmen om de gemeenteraad
te informeren over de voortgang van
het project doelgroepenvervoer;
2. de gemeenteraad deze informatie te
verstrekken conform conceptraadsinformatiebrief.

12

260408

Brief d.d. 7 juni 2016 fractie BRUG-M
inzake budgetoverschrijding renovatie
sporthal.

In te stemmen met het conceptantwoordschrijven aan de fractie BRUG-M
inzake budgetoverschrijding renovatie
sporthal.

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

Informatie: bureau Communicatie
myriam.cuypers@meerssen.nl
nadia.cortenraad@meerssen.nl
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