Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 april 2018
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

339527

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 27 maart 2018 vast te stellen.
27 maart 2018

2

339528

Openbare besluitenlijst van de vergadering van De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 27 maart
GS van Limburg d.d. 27 maart 2018
2018 voor kennisgeving aan te nemen.

3

339529

Diverse uitnodigingen

4

337965

Gunning project ¨Vervangen houten bruggen
1. Kennis te nemen van de doorlopen aanbestedingsprocedure op EMVI
Stella Maris en Proosdijveld (Vriendenhofpad)”. (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)-basis met betrekking tot het project
¨Vervangen houten bruggen Stella Maris en Proosdijveld (Vriendenhofpad)¨ en de
resultaten hiervan;
2. de werkzaamheden met betrekking tot het project ¨Vervangen houten bruggen
Stella Maris en Proosdijveld (Vriendenhofpad)¨ te gunnen aan de firma Meerdink
Bruggen.

5

338285

Gunning opstellen nieuw beleids- en
beheerplan wegen.

1. Kennis te nemen van de doorlopen aanbestedingsprocedure op EMVI-basis
met betrekking tot het project ¨Opstellen beleids- en beheerplan wegen¨ en de
resultaten hiervan;
2. de werkzaamheden met betrekking tot het project ¨Opstellen beleids- en
beheerplan wegen¨ te gunnen aan adviesbureau Kragten.

6

339066

Actieprogramma Buitengoed Geul & Maas
2018

1. Kennis te nemen van het actieprogramma Buitengoed Geul & Maas 2018
inclusief projectenlijst;
2. het actieprogramma inclusief projectenlijst ter informatie toe te zenden aan de
gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief.

Aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven.
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Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

338275

Ontwikkelingen unilocatie Stella Maris College:
uitstel met 1 jaar van overkomst eerste groep
vmbo-leerlingen naar Meerssen maar
onveranderd blijven van de einddatum.

1. Kennis te nemen van de brief van schoolbestuur LVO d.d. 9 maart 2018 en het
feit dat het uitstellen van de overkomst leidt tot een afwijking van de
realisatieovereenkomst met schoolbestuur LVO;
2. akkoord te gaan met het concept-persbericht;
3. akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief.
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