Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 juni 2019
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 28 mei 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 28 mei 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 28 mei 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 28 mei
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

541231

Jaarrekening 2018 en bestemming voordelig
resultaat 2018

1. Akkoord te gaan met de Jaarrekening gemeente Meerssen 2018 en
bestemming voordelig resultaat van de jaarrekening 2018;
2. akkoord te gaan met het hierbij behorende raadsvoorstel.

5

542585

Raadsinformatiebrief Pasopjegeld.nl

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

6

538416

Ontwerpbegroting 2020 en rekening 2018
RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) Zuid
Limburg

De gemeenteraad voor te stellen:
1. geen zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2020 van de RUD ZuidLimburg;
2. kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de RUD Zuid-Limburg.

7

524562

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit om
5 bomen te vellen in de Gouverneur
Houbenstraat te Ulestraten

1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie
Bezwaarschriften d.d. 11 april 2019;
2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift ontvankelijk, en de
bezwaren gegrond te verklaren.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

542562

Aanvullende werkzaamheden onderhoud
wegen bij project riolering Herkenberg en
Korte Raarberg te Meerssen

1. Kennis te nemen van de reeds verrichte aanvullende
onderhoudswerkzaamheden door de firma Kurvers aan het asfalt ter plaatse van
de Veeweg en de Overste Breulenweg;
2. akkoord te gaan met het verrichten van aanvullende
onderhoudswerkzaamheden door de firma Kurvers ter plaatse van de
doorgaande weg genaamd Herkenberg en het kruispunt Veeweg/Parallelweg.

9

531778

Machtiging burgemeester Mirjam ClermontsAretz Algemene Ledenvergadering (ALV) van
de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG)
woensdag 5 juni 2019 te Barneveld

1. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz te machtigen om als
vertegenwoordiger van de gemeente Meerssen deel te nemen aan de
stemmingen op de ALV van de VNG woensdag 5 juni 2019 te Barneveld;
2. burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz te machtigen om tijdens de ALV van de
VNG woensdag 5 juni 2019 namens de gemeente Meerssen voor genoemd
amendement en moties te stemmen.
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