Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 april 2019
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 23 april 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 april 2019 vast te stellen.

2

531781

Diverse uitnodigingen

Aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met
inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

3

527920

Actualisering Algemene Plaatselijke
Verordening Meerssen 2019

1. Het concept-raadsvoorstel inzake de wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter
agendering voor de raadsvergadering van 28 mei 2019;
2. de gewijzigde concept-uitvoeringsbesluiten A en B, zoals opgenomen in de
APV, vast te stellen.

4

536775

Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio ZuidLimburg

De gemeenteraad voor te stellen:
1. in te stemmen met de jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
en met het jaardocument 2018 van het Meld- en Coördinatie Centrum (MCC);
2. geen zienswijzen in te dienen;
een en ander conform concept-raadsvoorstel.

5

536781

Begroting 2020 en eerste begrotingswijziging
2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

De gemeenteraad voor te stellen:
1. in te stemmen met de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
2. in te stemmen met de begroting 2020 van het Meld- en Coördinatie Centrum
(MCC);
3. in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2020 en kennis te nemen
van de daarbij behorende notitie 'Een solide basis voor de toekomst.
Brandweerzorg in Zuid-Limburg' van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
4. als zienswijze in te dienen dat de gemeenteraad nauw moet worden betrokken
in het proces om te komen tot het maken van fundamentele keuzes met
betrekking tot de toekomstige inrichting van de brandweerzorg;
een en ander conform concept-raadsvoorstel.
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6

517438

Verplaatsing van raadsvergaderingen naar De In te stemmen met het concept-raadsvoorstel.
Proosdij

7

537143

Aanbieden door Gemeenschappelijke
Regeling BsGW (Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen) van de
Kadernota 2020 en verzoek om zienswijzen
kenbaar te maken met betrekking tot de
ontwerpbegroting 2020 en
ontwerpmeerjarenraming 2020-2024.

1. Kennis te nemen van de kadernota 2020, de ontwerpbegroting 2020 en de
ontwerpmeerjarenraming 2020-2024 van de GR BsGW;
2. de gemeenteraad voor te stellen de daaruit voortvloeiende structurele (ad
€ 14.300,--) en incidentele (ad € 9.500,--) financiële gevolgen mee te nemen in
de nog op te stellen gemeentelijke kadernota 2020;
3. de kadernota 2020 van de GR BsGW ter kennisname door te leiden naar de
gemeenteraad;
4. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de voorliggende
ontwerpbegroting 2020 en ontwerpmeerjarenraming 2020-2024 van de GR
BsGW en ter zake geen zienswijzen in te dienen;
5. de gemeenteraad voor te stellen de kosten van het project "waarderen op
gebruiksoppervlakte", geschat op € 74.000,--, te dekken ten laste van de
algemene reserve in het boekjaar 2019;
6. betreffende de besluiten onder 2 tot en met 5 het concept-raadsvoorstel vast
te stellen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de
raadsvergadering van 28 mei 2019.

8

512965

Omnibuzz: jaarrekening 2018, begroting
2019-1, begroting 2020 &
meerjarenperspectief

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 Omnibuzz;
2. akkoord te gaan met de concept-zienswijze op de voorliggende begrotingen.
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9

538784

GGD Zuid-Limburg (ZL): begroting 2020,
meerjarenperspectief 2020-2023, 2e
begrotingswijziging 2019 en jaarverslag 2018

1. De jaarstukken 2018 van de GGD ZL ter kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad;
2. ten aanzien van de pro forma begroting 2020 van de GGD ZL de
gemeenteraad te adviseren de volgende zienswijze te uiten: De gemeenteraad
van Meerssen dringt aan op een adequate en toekomstbestendige inrichting en
financieringssystematiek van de één JGZ(Jeugdgezondheidszorg)-organisatie,
met voldoende ruimte en flexibiliteit voor (lokale) integrale samenwerking;
3. ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2019 van de GGD ZL de
gemeenteraad te adviseren geen zienswijze te uiten;
4. ten aanzien van het Meerjarenperspectief 2020-2023 van de GGD ZL de
gemeenteraad te adviseren de volgende zienswijze te uiten:
a. de gemeenteraad van Meerssen acht het van groot belang dat er in de
komende periode (2020-2023) voldoende aandacht is voor, en inzet wordt
gepleegd om, de kwaliteit en professionaliteit van Veilig Thuis te verankeren;
b. de gemeenteraad van Meerssen maakt zich zorgen over de almaar
stijgende kosten en vraagt de GGD kritisch te zijn op eventuele kosten welke
gaan voortvloeien uit de verdere uitwerking van het Meerjarenperspectief,
met name met betrekking tot één JGZ en Trendbreuk.

10

531247

Beleidsplan Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022
en notitie 'Meerssen voor de Jeugd'

1. Akkoord te gaan met het Beleidsplan jeugd Zuid-Limburg 2019-2022;
2. de notitie ‘Meerssen voor de jeugd’ ter kennisgeving aan te nemen;
3. Akkoord te gaan met de inzet van € 30.000,-- voor het preventieprogramma
Home-Start voor 2 jaar (2020 en 2021), waarvoor geen dekking is en daarom
dient dit bedrag bijgeraamd te worden;
4. Het concept-raadsvoorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad te sturen.
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