Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 oktober 2019
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijsten B&Wvergaderingen d.d. 21 oktober 2019 en 22
oktober 2019

De besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 21 oktober 2019 en 22
oktober 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 22 oktober 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 22
oktober 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

556031

Bestuursrapportage 2e kwartaal 2019 BsGW
(Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen)

Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2e kwartaal 2019 van de BsGW.

5

548445

Verzoek van provincie Limburg om advies
inzake concept-aanvraag sportvoorziening
Marsna Paper B.V.

1. De provincie Limburg conform concept-schrijven te adviseren over de
concept-aanvraag van Marsna Paper B.V. voor de realisatie van een
sportvoorziening voor m.n. zaal-/rolstoelhockey;
2. met initiatiefnemer in gesprek te gaan over meer concrete afspraken over
feitelijk gebruik van de nieuwe sporthal.

6

547927

Kosten herstel kunstwerk "In den Gaaper" te
Rothem

1. Geen bijdrage beschikbaar te stellen aan de Vereniging van Eigenaren van
Résidence ‘In den Gaaper’ (Rothem) voor herstel van het kunstwerk op de toren
van het appartementencomplex;
2. de eigenaren (VvE appartementencomplex ‘In den Gaaper’ en Wonen
Meerssen) te wijzen op de slechte staat van onderhoud waarvoor de eigenaren
aansprakelijk zijn.
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Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

556761

Uitvoeringsprogramma Middengebied

1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Middengebied met dien
verstande dat de gemeente Meerssen hierin participeert uitsluitend op basis van
bestaande budgetten en formatie die al gekoppeld zijn aan projecten die
aansluiten bij het uitvoeringsprogramma;
2. in te stemmen met de verkenning van de governanceopgave passend bij de
gebiedseigenopgave van het Middengebied met dien verstande dat de
gemeente Meerssen alleen een samenwerkingsovereenkomst zal aangaan
indien de gemeente geen extra budget, c.q. formatie voor extra werkzaamheden,
hoeft in te zetten;
3. de gemeenteraad te informeren over het uitvoeringsprogramma conform
concept-raadsinformatiebrief.

8

546498

Aangaan Centrumregeling Verwerving Wmo
Ondersteuning Maastricht-Heuvelland 2019

1. De Centrumregeling Verwerving Wmo Ondersteuning Maastricht-Heuvelland
2019 aan te gaan door de centrumregeling vast te stellen en deze na ontvangst
van gelijkluidende besluiten van de overige vijf Maastricht-Heuvelland
gemeenten op de wettelijke voorgeschreven wijze te publiceren;
2. in te stemmen met aanpassing van de naamgeving van de regeling in
‘Centrumregeling Verwerving Wmo Ondersteuning Maastricht-Heuvelland 2019’.

9

555724

Publicatie resultaten van de 10
voorgeschreven vragen
Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Akkoord te gaan met publicatie van de resultaten van de 10 voorgeschreven
vragen Cliëntervaringsonderzoek Wmo op www.waarstaatjegemeente.nl.

10

548836

Concept-meetplan geluid MAA (Maastricht
Aachen Airport)

1. Het concept-meetplan geluid MAA vast te stellen;
2. de geluidsmetingen samen met de provincie uit te laten voeren door één
bedrijf (Sensornet) en daarmee af te wijken van het aanbestedingsbeleid
conform artikel 18 van het aanbestedingsbeleid;
3. op basis van het meetplan geluid MAA overleg op te starten met de provincie;
4. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de
stand van zaken.

11

556716

Inhuur ondersteuning voor de Regionale
Energie Strategie

Voor de bestuurlijke en ambtelijke ondersteuning voor de Regionale Energie
Strategie bureau Driven By Values in te huren t/m december 2019.
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Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

12

556728

Opstellen van een kansen-analyse voor de
Regionale Energie Strategie

Opdracht te verlenen aan betreffende persoon om een beknopte visie
energietransitie met een kansenanalyse te maken op basis van de projecten van
de Regionale Energie Strategie.

13

557173

Vaststellen ‘Beleidsregels toewijzen
individuele gehandicaptenparkeerplaatsen
Gemeente Meerssen 2019’

1. de ‘Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen
Gemeente Meerssen 2019’ en het daarbij behorende aanvraagformulier vast te
stellen;
2. de onder 1 bedoelde beleidsregels op de wettelijk voorgeschreven wijze
bekend te maken.
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