Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 29 maart 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

250258

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 22 maart 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
22 maart 2016 vast te stellen.

2

250261

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 22
maart 2016.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 22
maart 2016 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

250263

Diverse uitnodigingen.

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

4

248732

Definitieve prognose opbrengst
gemeentelijke heffingen 2016 opgesteld
door de BsGW (Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen) afgezet
tegen begroting Meerssen 2016.

1. Kennis te nemen van de definitieve
prognose opbrengst gemeentelijke
heffingen 2016 opgesteld door de
BsGW;
2. waar nodig in de 1e of 2e
Bestuursrapportage 2016 de
benodigde bijstellingen op te nemen.

5

249590

Principeverzoek inzake uitbreiding
agrarisch bedrijf Weert 93 te Bunde.

In beginsel in te stemmen met een
uitbreiding van het agrarische bedrijf op
de locatie Weert 93 te Bunde. Bij de
planuitwerking moeten de diverse, van
toepassing zijnde kaders (onder meer het
bestemmingsplan 'Buitengebied', de
Structuurvisie Buitengebied Gemeente
Meerssen en het POL 2014) in acht
worden genomen.

6

248540

Subsidieverzoek samenwerkingsverband
R.V.U., SJWR en Rothem's Harmonie ten
behoeve van viering Koningsdag 2016.

1. Een subsidie van € 700,-- toe te
kennen aan het comité
'Samenwerkende Verenigingen
Rothem' ten behoeve van Koningsdag
Rothem 2016;
2. akkoord te gaan met de concept-brief
aan het comité 'Samenwerkende
Verenigingen Rothem'.

7

249198

Overeenkomst met MTB 2016 inzake
uitvoering Wet sociale werkvoorziening.

1. In te stemmen met de overeenkomst
inzake uitvoering Wet Sociale
Werkvoorziening 2016 met MTB;
2. het subsidieplafond voor het pgb
Begeleid Werken voor 2016 vast te
stellen op 0 arbeidsjaren.

8

249213

Subsidieverzoek stichting Ruggesteun
Meerssen.

1. Een waarderingssubsidie te
verstrekken van € 5.000,-- aan
stichting Ruggesteun Meerssen ten
behoeve van hun activiteiten in 2016;
2. akkoord te gaan met de concept-brief
aan stichting Ruggesteun Meerssen.
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9

249524

Actieplan 2016-2017 bij de
Toekomstagenda Sociaal Domein
Maastricht-Heuvelland 2022.

1. Het 'Actieplan 2016-2017 bij de
Toekomstagenda Sociaal Domein
Maastricht Heuvelland 2022' vast te
stellen;
2. het 'Actieplan 2016-2017 bij de
Toekomstagenda Sociaal Domein
Maastricht Heuvelland 2022' ter
kennisgeving toe te zenden aan de
gemeenteraad en lokale
cliëntenraden;
3. akkoord te gaan met de conceptbegeleidende brief aan de
gemeenteraad;
4. akkoord te gaan met de conceptbegeleidende brief aan de Adviesraad
Sociaal Domein.

10

249584

Wijziging subsidiesystematiek Wet sociale
werkvoorziening.

De medewerkers die op 1 januari 2017 bij
de MTB werken en niet in een van de
samenwerkende gemeenten wonen, naar
aanleiding van de nieuwe
subsidiesystematiek over de drie
gemeenten te verdelen op basis van de in
de statuten van de MTB-nv vermelde
aandelenverdeling tussen de drie
gemeenten (Maastricht 79%, EijsdenMargraten 11% en Meerssen 10%).

11

249759

Raadsinformatiebrief armoedebeleid
2016.

1. Akkoord te gaan met de conceptraadsinformatiebrief en de daarin
opgenomen voorstellen voor de
aanpak van armoede in 2016;
2. akkoord te gaan met de conceptantwoordbrief aan de Adviesraad
sociaal domein.

12

249860

Accountantscontrole 2015 voor Jeugdzorg
en WMO.

1. Het lokale controleprotocol
"Jeugdzorg en WMO
centrumgemeente Maastricht 2015"
als uitgangspunt te hanteren;
2. indien het lokale protocol voor een
zorgaanbieder voor 2015 niet
uitvoerbaar is deze de mogelijkheid te
bieden af te rekenen volgens het
landelijk IZA-controleprotocol;
3. indien voorgaande protocollen voor
een zorgaanbieder niet uitvoerbaar
zijn per geval te beslissen of
afrekenen volgens de lumpsum
methode als vangnet is toegestaan;
4. het lokale controleprotocol
"Jeugdzorg en WMO
centrumgemeente Maastricht 2015"
voor Meerssen toe te passen op het
onderdeel WMO;
5. het landelijk IZA-controleprotocol voor
Meerssen toe te passen op het
onderdeel WMO.
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13

241084

Energieprojecten
Ondersteuningsprogramma Energie
(Energie Loket en Dubbel Duurzaam)
gericht op verduurzaming van
koopwoningen.

1. Te participeren in het regionale
project Energie Loket;
2. het project Dubbel Duurzaam van de
gemeente Sittard-Geleen over te
nemen;
3. de inbreng van de Stichting
Duurzaam Meerssen en de reactie
hierop van de gemeente SittardGeleen voor kennisgeving aan te
nemen;
4. conform concept-raadsvoorstel de
gemeenteraad voor te stellen akkoord
te gaan met het uitvoeren van de
projecten Energie Loket en Dubbel
Duurzaam;
5. conform concept-raadsvoorstel de
gemeenteraad voor te stellen de
gemeente Sittard-Geleen opdracht te
geven om het project Dubbel
Duurzaam voor de gemeente
Meerssen uit te voeren;
6. conform concept-raadsvoorstel de
gemeenteraad voor te stellen een
eenmalig krediet van € 40.000,-- uit
de reserve duurzame ontwikkeling te
voteren om het project Dubbel
Duurzaam in heel Meerssen uit te
voeren;
7. conform concept-raadsvoorstel de
gemeenteraad voor te stellen
structureel € 5.000,-- op te nemen in
de begroting om het project Energie
Loket mogelijk te maken;
8. conform concept-raadsvoorstel de
gemeenteraad voor te stellen de
Essent gelden te gebruiken om een
investeringslening van vooralsnog
maximaal € 350.000,-- binnen het
project Dubbel Duurzaam mogelijk te
maken;
9. het duurzaamheidsplatform te
informeren over de deelname;
10. de regiogemeenten te informeren
over de deelname.

14

244764

Evaluatie project duurzaamheidsplatform.

1. De evaluatie duurzaamheidsplatform
voor kennisgeving aan te nemen;
2. deze evaluatie
duurzaamheidsplatform mee te
nemen in de eindevaluatie van het
plan van aanpak duurzaamheid;
3. een bedrag van € 12.000,-- als
werkbudget over te maken naar de
Stichting Duurzaam Meerssen;
4. de gemeenteraad te informeren
conform concept-raadsinformatiebrief.

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

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

of bel 043-3661608
of bel 043-3661618

Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

15

248816

Verzoek eenmalige subsidie
“Vlindermobiel”.

1. De subsidie-aanvraag met betrekking
tot het "Vlindermobiel" voor
kennisgeving aan te nemen;
2. een subsidie te verstrekken van
€ 500,-- ten behoeve van het project
"The Butterfly House of Stefan Cools/
De Vlindermobiel";
3. vanuit de reserve duurzame
ontwikkeling een bedrag van € 500,-vrij te maken voor het realiseren van
het “Vlindermobiel" en dit in de
Bestuursrapportage te
verantwoorden.

16

249282

Verlenging contract met van
Scherpenzeel voor het overslaan,
transporteren en verwerken van Plasticen Metalen verpakkingen en
Drankenkartons (PMD).

1. In te stemmen met het reeds nu
aangeven dat het huidige contract zal
worden verlengd voor de periode
2017 en 2018;
2. de beleidsmedewerker Afval te
machtigen om de concept-reactiebrief
te ondertekenen.

17

249539

Huisvesting opslagruimte Stichting
Sociaal/Medische Hulpverlening aan
Oost-Europa (SMHO).

De opslagloods aan de Kloosterweg 9 te
Bunde te voorzien van een veilige
elektrische installatie en de kosten
hiervan te delen met SMHO.
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