Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 28 november 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

326132

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

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 21 november 2017 vast te stellen.

2

326134

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

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

3

326135

Diverse uitnodigingen.

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

4

325341

Rapportage beleidsmatige en financiële
e
ontwikkelingen 1 helft 2017
Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel
brandweer.

1. De rapportage van de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg,
onderdeel brandweer over de
belangrijkste beleidsmatige en
financiële ontwikkelingen in de 1e
helft van 2017 ter informatie toe te
zenden aan de gemeenteraad;
2. in te stemmen met de begeleidende
concept-raadsinformatiebrief.

5

325226

Verdere ontwikkelingen in de
samenwerking met Maastricht en
Valkenburg a/d Geul op het gebied van
afval: introductie van Milieu-App en
bredere toegankelijkheid van de regionale
milieuparken van de GR Geul & Maas en
Rd4.

1. Kennis te nemen van de producten
die op korte termijn worden
gelanceerd op het gebied van
(huishoudelijk) afval en die dienen ter
verhoging van het serviceniveau voor
onze inwoners;
2. wethouder Houben af te vaardigen
naar de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst tussen
Rd4 en Stadsbeheer Maastricht;
3. de gemeenteraad te informeren over
deze en toekomstige ontwikkelingen
conform concept-raadsinformatiebrief.

6

323159

Programmaplan Buitengoed Geul & Maas
2018-2022.

1. Kennis te nemen van het
Programmaplan Buitengoed Geul &
Maas 2018-2022;
2. het programmaplan aan te bieden aan
de gemeenteraad conform conceptraadsinformatiebrief.

7

325353

Geplaatste zonnepanelen aan voorgevel
Raar 35 te Meerssen.

Het advies van de welstandscommissie
betreffende de twee zonnepanelen die
geplaatst zijn aan de voorgevel van het
pand Raar 35 te Meerssen niet over te
nemen en vanwege het feit dat de
panelen onderdeel vormen van een
duurzaam innovatief energieconcept over
te gaan tot vergunningverlening en
legalisatie.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

288221

Besteding gelden voor extra aanpak van
zwerfafval 2017-2018.

1. Conform het zwerfafval
uitvoeringsplan over te gaan tot
uitvoering van het programma
zwerfafval 2017-2018;
2. Windmill de opdracht te geven om de
afrondende administratieve taken
voor 2017 en de complete
administratieve taken in 2018 uit te
voeren;
3. in de gemeente Meerssen geen
ophangsysteem voor PMD (Plastic,
Metalen verpakkingen en
Drankenkartons)-inzamelzakken aan
lantaarnpalen te gaan gebruiken.

9

317504

Subsidieverzoek 2018 Steunpunt
Mantelzorg Zuid.

Akkoord te gaan met de subsidieaanvraag
van Steunpunt Mantelzorg Zuid voor het
jaar 2018 en een bedrag van € 56.625,-inclusief BTW te verlenen.

10

325961

Inkoop Wmo/Beschermd Wonen en
Jeugdzorg 2018.

1. De samenwerkingsovereenkomst
tussen gemeenten en zorgaanbieders
gericht op het proces van bestuurlijk
aanbesteden te verlengen tot en met
2018 en daartoe de gewijzigde tekst
van de samenwerkingsovereenkomst
vast te stellen;
2. de dienstverleningsovereenkomst
tussen gemeenten en zorgaanbieders
(raamovereenkomst) te verlengen en
daartoe de gewijzigde tekst van de
dienstverleningsovereenkomst vast te
stellen;
3. in te stemmen met de verdere
doorontwikkeling van de inkoop
Wmo/Beschermd Wonen en
Jeugdzorg en daartoe de
contractdocumenten 2018 vast te
stellen;
4. kennis te nemen van de aangepaste
arrangementbeschrijvingen.

11

326140

Machtiging om het College van
Burgemeester en Wethouders te
vertegenwoordigen in bezwaarprocedures
aangaande de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning 2015.

De betreffende persoon of zijn vervanger
te machtigen het college te
vertegenwoordigen in bezwaarprocedures
aangaande de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015.

12

326140

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Rivierpark Maasvallei
tussen Provincie Limburg,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en
de gemeenten Maastricht, Meerssen,
Maasgouw, Stein, Echt-Susteren en
Sittard-Geleen.

De op 27 november 2017 door haar
ondertekende machtiging te bekrachtigen
voor het afdelingshoofd Ruimte ter
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Rivierpark Maasvallei.
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