Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 mei 2018
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 24 april 2018

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 24 april 2018 vast te stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 24 april 2018

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 24 april
2018 voor kennisgeving aan te nemen.

3

500063

Diverse uitnodigingen

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

4

500273

Begrotingswijziging 2018 en Begroting 2019
Veiligheidsregio Zuid-Limburg

De gemeenteraad voor te stellen:
1. kennis te nemen van de Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
2. kennis te nemen van de Begroting 2019 van het Meld- en Coördinatiecentrum
(gemeentelijke bijdrage);
3. kennis te nemen van de Begrotingswijzigingen 2018 Veiligheidsregio ZuidLimburg;
4. geen zienswijzen in te dienen.

5

500197

Jaarstukken 2017 Veiligheidsregio ZuidLimburg

De gemeenteraad voor te stellen:
1. kennis te nemen van het Jaardocument 2017 van de Veiligheidsregio ZuidLimburg;
2. kennis te nemen van de voorgestelde bestemmingen van de positieve
exploitatieresultaten;
3. geen zienswijzen in te dienen.
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Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

6

500221

Kadernota 2019, ontwerpbegroting 2019 en
ontwerpmeerjarenraming 2019-2023 BsGW
(Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen)

1. Kennis te nemen van de kadernota 2019, de ontwerpbegroting 2019 en de
ontwerpmeerjarenraming 2019-2023 van de GR (Gemeenschappelijke Regeling)
BsGW en de daaruit voortvloeiende indexering voor 2019 ad € 11.000,-- via de
1e bestuursrapportage 2019 bij te ramen;
2. de kadernota 2019 van de GR BsGW ter kennisname door te leiden naar de
gemeenteraad;
3. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de voorliggende
ontwerpbegroting 2019 en ontwerpmeerjarenraming 2019-2023 van de GR
BsGW en ter zake geen zienswijzen in te dienen;
4. betreffende de besluiten onder 2 en 3 het concept-raadsvoorstel vast te
stellen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de
raadsvergadering van 31 mei 2018.

7

500448

Jaarverslag 2017 en diverse begrotingen
Omnibuzz

Op basis van het nu voorliggende Jaarverslag 2017, de gewijzigde Begroting
2018-1, de Begroting 2019 en het Meerjarenperspectief 2020-2022 van
Omnibuzz de gemeenteraad voor te stellen om hiervan kennis te nemen en op
een aantal onderdelen een zienswijze in te dienen:
1. als zienswijze op het Jaarverslag 2017 Omnibuzz bij het dagelijks bestuur
inbrengen:
Te ondersteunen dat een onderbouwde verklaring wordt gegeven voor de forse
stijging van het doelgroepenvervoer (inclusief de toeslagen) in de gemeente
Meerssen in 2017 ten opzichte van 2016;
2. als zienswijze op de ´Uitgangspunten begroting 2019 en 2018-1´, ´2018-1
Begroting´ en ´2019 Begroting & Meerjarenperspectief 2020-2022´ van de
gemeenschappelijke regeling Omnibuzz bij het dagelijks bestuur inbrengen:
 Door de overname van PZN zijn er veel mensen overgenomen. Dit was
een wettelijke verplichting. De organisatie is flink gegroeid in fte het
afgelopen jaar. Omnibuzz dient de vinger aan de pols te houden en de
organisatie draaiende te houden met een zo slank en doelgericht
mogelijk personeelsbestand. Dit vast te leggen en te monitoren.
 Naast het veranderen van de cao is ook een functiewaarderingstraject
uitgevoerd waardoor de extra personele lasten drukken op de begroting.
Graag hadden wij antwoord op de vraag of, in de gedachte van de
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beloofde efficiencywinst door samenvoeging, dit een noodzakelijke dan
wel goede stap is geweest.
Bij '2018-1 begroting' is sprake van een substantiële stijging van de
kosten. De financiële gevolgen van o.a. wijziging van rechtspositie,
investeringen in ICT e.d. moeten niet achteraf maar vooraf bij het
opstellen van de oorspronkelijke begroting 2018 in kaart gebracht
worden en ter besluitvorming worden voorgelegd. Wij adviseren o.a.:
- Managementrapportages invoeren
- Betere procesgang.
Een evaluatie uit te laten voeren waaruit duidelijk wordt of en in hoeverre
de oorspronkelijke doelstellingen en de ambities van de GR
daadwerkelijk haalbaar zijn. Wij vragen Omnibuzz daarbij in het
bijzonder aandacht te besteden aan de effecten van instroom van
nieuwe doelgroepen.
Om meer invloed op de kosten te kunnen hebben heeft Omnibuzz een
beheersmaatregelen-notitie gemaakt met daarin 11 mogelijkheden voor
besparingen. We vragen Omnibuzz om per gemeente inzichtelijk te
maken wat de gevolgen zijn en met een integraal advies te komen in
deze.
Wetende dat er nog beslissingen genomen moeten worden die van
invloed zullen zijn op het meerjarenperspectief, denkend aan het vormen
van een regiecentrale en instroom van andere vervoersstromen, is het
lastig een goed meerjarenperspectief op te stellen. Andere
ontwikkelingen die wel al spelen zoals een groter wordend
vervoersvolume (en automatisch ook meer benodigd personeel) door
naamsbekendheid, meer ouderen en langer thuiswonende ouderen
zouden wij wel graag opgenomen zien in de meerjarenbegroting;

3. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel inzake het 'Jaarverslag 2017',
´Uitgangspunten begroting 2019 en 2018-1´, ´2018-1 Begroting´ en ´2019
Begroting & Meerjarenperspectief 2020-2022´ van de gemeenschappelijke
regeling Omnibuzz en daarmee de gemeenteraad te verzoeken om gebruik te
maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van het
'Jaarverslag 2017', ´Uitgangspunten begroting 2019 en 2018-1´, ´2018-1
Begroting´ en ´2019 Begroting & Meerjarenperspectief 2020-2022´ van de
gemeenschappelijke regeling Omnibuzz op de onderdelen genoemd bij
beslispunten 1 en 2;
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4. de financiële gevolgen voortvloeiend uit ´2018-1 Begroting´ en ´2019
Begroting & Meerjarenperspectief 2020-2022 ´ te verwerken in de begroting
2018 en in meerjarenperspectief te verwerken in de nog op te stellen begroting
2019. Voor 2018 betekent dit een bijraming van € 33.000,-- en vanaf 2019
jaarlijks structureel een bijraming van € 14.000,--.
8

500598

Herziening Gemeenschappelijke Regeling
Leerplicht en RMC (Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie) Maastricht Heuvelland

1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de gemeenschappelijke
regeling "Regionale samenwerking Leerplicht en Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie”;
2. de gemeenteraad ex artikel 1, tweede lid Wet gemeenschappelijke regelingen
toestemming te vragen voor het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling
"Regionale samenwerking Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie” .

9

500493

Begroting 2019, tweede begrotingswijziging
2018, jaarverslag 2017 GGD Zuid-Limburg

1. Het jaarverslag 2017 ter kennisname aan te nemen;
2. de gemeenteraad voor te stellen ten aanzien van de tweede
begrotingswijziging 2018 de volgende zienswijze in te dienen: De gemeenteraad
van Meerssen hecht er waarde aan de GGD nogmaals te wijzen op de geuite
zienswijze bij de eerste begrotingswijziging 2017. De Raad heeft toen de
nadrukkelijke oproep gedaan aan de GGD om te komen tot een duidelijk plan
voor de toekomst van Jeugdgezondheidszorg en hun rol in het sociaal domein,
zodat op basis van dit plan de discussie kan worden gevoerd en
vervolgafspraken kunnen worden gemaakt. De gemeenteraad van Meerssen
begrijpt dat het plan er nog niet is, maar staat nog steeds achter deze zienswijze;
3. de gemeenteraad voor te stellen ten aanzien van de begroting 2019 geen
zienswijze in te dienen.

10

500237

Wijzigen bestemming Schoolpad 7 te Bunde
van Maatschappelijk in Maatschappelijk en
Wonen

Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om aan het pand Schoolpad 7
de bestemming Wonen toe te voegen.
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