Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 31 januari 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

288408

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 24 januari 2017.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
24 januari 2017 vast te stellen.

2

288409

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 24
januari 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 24
januari 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

288410

Diverse uitnodigingen.

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

4

284508

Heroverweging van de procedure tot
handhaving Kommelderweg 2-4 te Geulle
in verband met zorgbehoefte.

De situatie ter plaatse van de
Kommelderweg 2-4 te Geulle dusdanig te
reguleren dat recht wordt gedaan aan
zowel de wensen en belangen van de
bewoners als aan een goede ruimtelijke
ordening door:
1. de handhavingsprocedure voor
Kommelderweg 4 niet verder door te
zetten;
2. de bestaande situatie ter plaatse van
het stuk grond grenzend aan de
zijgevel van Kommelderweg 2 te
Geulle te gedogen tot een periode
van drie maanden na de datum van
inwerkingtreding van het
bestemmingsplan Buitengebied;
3. achter de woningen Kommelderweg
2 en 4 toe te staan dat een strook
grond op basis van bijgevoegde
kaart in het bestemmingsplan
Buitengebied te bestemmen, mede
ten behoeve van gebruik als tuin en
dit gebruik tot die tijd te gedogen;
4. dat op deze strook achter de
woningen geen bouwwerken mogen
worden gerealiseerd, met
uitzondering van een erfafscheiding
van maximaal 1,50 meter hoogte.

5

286909

Aanvraag omgevingsvergunning om
bijgebouw uit te breiden op de locatie Aan
de Maas 2 te Geulle.

De gevraagde omgevingsvergunning ten
behoeve van de uitbreiding van een
bijgebouw op het adres Aan de Maas 2 te
Geulle te weigeren.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

6

288060

Verzoek van de Aldi om de
vestigingsmogelijkheden voor een
supermarkt te bekijken binnen Meerssen.

Akkoord te gaan met het conceptantwoordschrijven waarbij het verzoek
wordt afgewezen omdat het niet past
binnen het gemeentelijk beleid.

7

287924

Eindafrekening aanschaf 17 defibrillatoren
2012.

Akkoord te gaan met de eindafrekening
van de aanschaf van 17 defibrillatoren
(AED's).

8

276957

Koppeling Squit XO aan Omgevingsloket
en zaaksysteem Verseon.

1.

2.

3.

9

278471

Transport gevaarlijke stoffen op de
spoorweg Sittard-Maastricht.

1.

2.

Opdracht te geven aan Roxit BV en
Circle voor het realiseren van de
koppeling tussen Verseon en Squit
XO en de koppeling aan het
Omgevingsloket;
het hiervoor benodigde krediet ad
€ 35.214,-- te voteren (waarvan
€ 35.000,-- voor de Omgevingsloketkoppeling en € 214,-- voor de
Digikoppeling);
de jaarlijks benodigde
exploitatielasten ad € 7.064,-e
structureel mee te nemen in de 1
bestuursrapportage 2017.
Via de website en de gemeentelijke
nieuwsbrief informatie te verstrekken
over de ontwikkelingen op het spoor
met betrekking tot gevaarlijke
stoffen;
de gemeenteraad conform conceptraadsinformatiebrief te informeren
over de ontwikkelingen op het spoor
met betrekking tot gevaarlijke
stoffen.

10

286958

Beantwoording brief BRUG-M met
betrekking tot gymzaal Rothem.

In te stemmen met de concept-reactie op
de brief van BRUG-M aangaande
gymzaal Rothem.

11

288891

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie BRUG-M inzake
Golfclub Meerssen.

De vragen van de fractie BRUG-M inzake
Golfclub Meerssen te beantwoorden
conform concept-brief.

12

287875

Stand van zaken project revitalisering
detailhandel kernen.

In te stemmen met de conceptraadsinformatiebrief over de stand van
zaken van het project revitalisering
detailhandel kernen.
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