Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 juli 2019
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 25 juni 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 25 juni 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 25 juni 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 25 juni
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

528868

Berekening bouwleges 2019

De tabel met eenheidsprijzen per type bouwwerk (nieuw en verbouw) 2019 vast
te stellen.

5

540550

Achterstallige betalingen voetbalclub RVU

De achterstallige huur van RVU, ter grootte van € 7.556,61 in te vorderen en in
te stemmen met de concept-brief aan de voetbalclub RVU, waarin hun dit wordt
medegedeeld.

6

543518

Raadsinformatiebrief inzake unilocatie Stella
Maris College

Akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief inzake unilocatie Stella
Maris College.

7

545004

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie BRUG-M inzake luchthaven
Maastricht Aachen Airport

De vragen van de fractie BRUG-M inzake luchthaven Maastricht Aachen Airport
te beantwoorden conform concept-brief.

8

541981

Grensinfopunt Maastricht

Geen financiële bijdrage te leveren aan het Grensinfopunt Maastricht.

9

532091

Raadsinformatiebrief inzake snel internet in
de buitengebieden

Akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief.

Pagina 1 van 2

Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

10

538071

Gunning kleine civieltechnische maatregelen
GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan) 2019

De werkzaamheden voor wat betreft de uitvoering van het project ‘Kleine
civieltechnische maatregelen GVVP 2019’ te gunnen aan de laagste inschrijver
namelijk de firma Wegenbouw Brune.

11

525476

Deelname gemeente Meerssen aan Tour de
L1mbourg

1. Op maandag 8 juli 2019 te participeren in het programma Tour de L1mbourg
van de omroep L1;
2. hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen ter grootte van € 3.600,--.

12

546245

Contouren uitvoeringsprogramma Strategisch
Actieplan Middengebied Zuid-Limburg

1. In te stemmen met de contouren van het uitvoeringsprogramma van het
Strategisch Actieplan Middengebied Zuid-Limburg waarbij de kanttekening wordt
gemaakt 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. geen financiële bijdrage te leveren in de proceskosten (apparaatskosten en
onderzoekskosten);
3. derhalve geen extra structureel bedrag van € 60.000,-- per jaar op te nemen in
de concept-begroting 2020-2023;
4. alleen in te stemmen met een samenwerkingsovereenkomst indien de
gemeente geen extra budget, c.q. formatie voor extra werkzaamheden, hoeft in
te zetten;
5. de gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

13

531778

Ontwerp-begroting 2020 Gemeenschappelijke De GR Milieuparken Geul en Maas middels brief te informeren over de
Regeling (GR) Milieuparken Geul en Maas:
zienswijze van de gemeenteraad van 27 juni 2019 met betrekking tot de
besluit van gemeenteraad d.d. 27 juni 2019
ontwerp-begroting 2020 van de GR Milieuparken Geul en Maas.
om als zienswijze in te dienen dat de GR
wordt gevraagd zich in te spannen haar
apparaatskosten te verlagen en inzichtelijk te
maken welke maatregelen de GR kan treffen
om de kosten van duurzame afvalverwerking
te verlagen.
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