Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 oktober 2019
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijsten B&Wvergaderingen d.d. 24 september 2019 en 30
september 2019

De besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 24 september 2019 en 30
september 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 24 september 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 24
september 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

3

531781

Uitnodigingen college

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

4

553491

Raadsvoorstel herinrichting St.
Catharinastraat te Ulestraten

1. Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 24 oktober 2019;
2. conform artikel 18 Beleidsregels aanbestedingen Adviesbureau Kragten
opdracht te verstrekken voor het opstellen van een definitief ontwerp en
bijbehorende begroting voor wat betreft 30 km-inrichting St. Catharinastraat en
tevens deel te laten uitmaken van het te formeren bouwteam voor wat betreft
fase 0 en I;
3. conform artikel 18 Beleidsregels aanbestedingen Aannemersbedrijf BLM deel
te laten uitmaken van het te formeren bouwteam voor wat betreft fase 0 en I;
4. wethouder Gulikers te mandateren het voorstel verder af te handelen.

5

551000

Antwoordbrieven inzake de invoering van 5G

1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief aan Milieudefensie Meerssen;
2. akkoord te gaan met de antwoordbrief aan Stichting Stralingsarm Nederland.

6

546979

Campagneverslag WISE (World Information
Service on Energy)

1. Het campagneverslag WISE voor kennisgeving aan te nemen;
2. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren.
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Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

553575

Ontheffing gasloos bouwen Centrumplan
Ulestraten

1. Op grond van de Wet voortgang energietransitie het plangebied van het
project Centrumplan Ulestraten overeenkomstig het bij het besluit behorende
kaartoverzicht aan te wijzen als gebied waar bouwwerken met een aansluiting op
het gastransportnet toch mogelijk worden gemaakt;
2. het besluit te ondertekenen en te melden bij de Autoriteit Consument en
Markt.
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