Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 29 augustus 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

315123

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 22 augustus 2017.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 22 augustus 2017 vast te stellen.

2

315124

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 22
augustus 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 22
augustus 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

315126

Diverse uitnodigingen.

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

4

312840

Deelname aan provinciale
preventiecampagne ‘Wat staat er op het
spel’ waarmee de risico’s rondom de
handel en productie van drugs onder de
aandacht worden gebracht.

1. Deel te nemen aan de provinciale
preventiecampagne drugs 'Wat staat
er op het spel';
2. voor 2017 via de 2e
bestuursrapportage 2017 het
benodigde bedrag ad €1.500,-incidenteel bij te ramen.

5

309814

Resultaat sondering belanghebbenden
inzake parkeren op Markt te Meerssen
(motie PGM).

1. Kennis te nemen van de resultaten
van de meedenkbijeenkomst motie
"parkeren op de Markt";
2. in te stemmen met de conceptraadsinformatiebrief.

6

311576

Verkeersbesluit voor Vliegveldweg en
rotondes in relatie tot snelle fietsroute.

Het verkeersbesluit voor de Vliegveldweg
en rotondes vast te stellen.

7

313435

Afronding fase 1 door Streetwise inzake
het project revitalisering van de kernen en
opstarten van fase 2 en 3 door
Streetwise.

1. Het concept-raadsvoorstel ter
agendering voor de raadsvergadering
van 28 september 2017 vast te stellen
waarbij aan de gemeenteraad het
'Startdocument gemeente Meerssen
2017' van Streetwise wordt
voorgelegd en waarbij aan de
gemeenteraad wordt gevraagd in te
stemmen met fase 2 en 3 uit
voormeld startdocument ten behoeve
van het project revitalisering van de
kernen (themabijeenkomst 7
september 2017, met toelichting door
Streetwise);
2. na goedkeuring door de
gemeenteraad aan Streetwise
opdracht te verstrekken voor fase 2
en 3 conform ontvangen offerte van
21 juli 2016.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

314132

1. Deelname aan Europese
aanbesteding voor de inkoop van
gemeentelijke restafvalzakken;
2. organisatie van gezamenlijke opslag
en distributie van restafvalzakken en
PMD (Plastic, Metalen verpakkingen
en Drankenkartons)-zakken.

1. Deel te nemen aan de aanbesteding
voor de aanschaf van gemeentelijke
restafvalzakken. Deze aanbesteding
wordt uitgevoerd door Stadsbeheer
Maastricht voor Meerssen,
Valkenburg a/d Geul en Maastricht;
2. bij de aanbesteding uit te gaan van
een voor Meerssen witte restafvalzak
met blauwe opdruk;
3. de opslag en distributie van de
gemeentelijke restafvalzak en de
PMD-zakken gezamenlijk te
organiseren met Maastricht en
Valkenburg a/d Geul middels
dienstverlening door Stadsbeheer
Maastricht onder de voorwaarde van
behoud van de regionale inzet van
sociale werkvoorziening en
laaggeschoolde medewerkers.

9

301616

Gunning ‘Raamovereenkomst kleinschalig
rioolwerk 2017 – 2018’.

De aanbesteding 'Raamovereenkomst
kleinschalig rioolwerk 2017 - 2018' te
gunnen aan Rions B.V. uit Maastricht.

10

314143

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit
tot uitbreiding van Kinderdagverblijf
Meneer Koekepeer, Roggeveldstraat
15/15a te Bunde.

1. Kennis te nemen van het advies d.d.
24 juli 2017 van de Intergemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften;
2. conform het advies van de
Intergemeentelijke Adviescommissie
Bezwaarschriften het bezwaar inzake
uitbreiding aantal kindplaatsen van
Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer
van 20 naar 25 ontvankelijk te
verklaren en onder handhaving van
het bestreden besluit, de bezwaren
ongegrond te verklaren.

11

315271

Verzoek om omgevingsvergunning voor
het vestigen van een distilleerderij in de
Moorveldshof, Schonen Steynweg 4 te
Moorveld-Geulle.

In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en de ontwerp-verklaring
van geen bedenkingen ten behoeve van
het verlenen van een
omgevingsvergunning voor een
distilleerderij in de Moorveldshof en deze
voor te leggen aan de gemeenteraad ter
besluitvorming.
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