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

Onderwerp:

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 19 juni 2018

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 19 juni 2018 vast te stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 19 juni 2018

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 juni
2018 voor kennisgeving aan te nemen.

3

500063

Diverse uitnodigingen

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

4

506583

Aanwijzing vertegenwoordigers in de besturen 1. Wethouder E.M.J. Heusschen aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur
van Gemeenschappelijke Regelingen
en burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz als plaatsvervangend lid van het
Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg;
2. wethouder mr. F.P.M. Sanders aan te wijzen als lid van het Bestuur en
wethouder L.C.G. Volders als plaatsvervangend lid van het Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul & Maas;
3. wethouder E.M.J. Heusschen aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur
en wethouder mr. F.P.M. Sanders als plaatsvervangend lid van het Algemeen
Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz;
4. wethouder mr. F.P.M. Sanders aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur
en wethouder L.C.G. Volders als plaatsvervangend lid van het Algemeen
Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg;
5. de gemeenteraad voor te stellen om wethouder J.J.M. Gulikers aan te wijzen
als lid van het Algemeen Bestuur en wethouder E.M.J. Heusschen als
plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

5

506023

Organisatie Veiligheidsdag in het kader van
de week van de Veiligheid 2018

Een budget van € 1.000,-- via de tweede Bestuursrapportage beschikbaar te
stellen voor de organisatie van een Veiligheidsdag.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp:

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

6

506018

Handelingskader kraakpanden Heuvelland

Het Handelingskader Kraakpanden vast te stellen.

7

506830

Debiteurenrapportage 1e kwartaal 2018

1. Kennis te nemen van de debiteurenrapportage 1e kwartaal 2018;
2. in te stemmen met de voorgestelde afboeking ad € 1.972,--;
3. kennis te nemen van de meest relevante bestuurlijke aandachtspunten.

8

504800

Afhandeling schade door werkzaamheden
aan de Vonderstraat te Bunde

1. De vier gedupeerden van de werkzaamheden aan de Vonderstraat, ondanks
dat de gemeente niet aansprakelijk is, tegemoet te komen voor het totaal bedrag
van € 1.130,--;
2. het bedrag van € 1.130,-- te betalen uit het budget van de afdeling Ruimte –
Wegen.

9

504001

Raadsinformatiebrief Struikelstenen

De gemeenteraad te informeren over de realisatie van struikelstenen conform
concept-raadsinformatiebrief.

10

506486

Volmachtverlening Nalevingsonderzoek 2018

De gemeente Maastricht volmacht te verlenen om als aanbestedende dienst op
te treden voor de onderhandse aanbesteding 'Herhaling nalevingsonderzoek
alcoholverstrekking Zuid-Limburg 2018'.

11

507061

Machtiging/mandaat aan college Maastricht
t.b.v. voorbereiding inkoop jeugdhulp 2019

1. Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht te mandateren
c.q. te machtigen voor de voorbereiding van de verwerving jeugdhulp 2019 voor:
a. de aanbesteding Crisishulpverlening,
b. de subsidiëring van de gecertificeerde instellingen voor
Jeugdbescherming / Jeugdreclassering,
c. de subsidiëring van het doelgroeparrangement Onderwijs Jeugd,
d. begeleiding individueel en groep voor 2019 via een aangepaste vorm van
bestuurlijk aanbesteden,
e. de inkoop van alle overige jeugdhulparrangementen zoals Verblijf via de
gebruikelijke methode van bestuurlijk aanbesteden (tegenwoordig: open
house);
2. daartoe het college van de gemeente Maastricht aan te merken als
aanbestedende dienst;
3. het college van Maastricht de bevoegdheid te geven voor de voorbereiding
van de inkoop ondermandaat te verlenen aan een van haar
ambtenaren/managers;
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4. dat het onder 1 verleende mandaat ingaat op 1 juli 2018 en duurt tot de
inwerkingtreding van de centrumregeling inkoop jeugdhulp regio Zuid-Limburg
2019.
12

502525

Advies werkgroep Omnibuzz over het
instromen van Wmo begeleiding vervoer
(vervoer van en naar de Wmo dagbesteding)

1. In te stemmen met het advies van de werkgroep Omnibuzz inzake het
instromen van het Wmo-begeleiding vervoer;
2. de gemeenteraad hierover te informeren conform conceptraadsinformatiebrief.

13

505663

Toezichthouder Wet Kinderopvang

1. De directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid Limburg aan te wijzen als
toezichthouder conform artikel 1.61 lid 2 van de Wet Kinderopvang;
2. toe te staan dat de directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid Limburg
zijn/haar medewerkers laat optreden als toezichthouder in het kader van de Wet
Kinderopvang;
3. de directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid Limburg te berichten
conform concept-aanwijzingsbesluit;
4. het aanwijzingsbesluit bekend te maken middels een publicatie.

14

506389

Jaarverslag toezicht en handhaving van de
Kinderopvang in 2017

1. Het Jaarverslag toezicht en handhaving van de Kinderopvang in 2017 vast te
stellen;
2. het verslag ter kennisname door te zenden aan de gemeenteraad en aan de
Inspectie van het Onderwijs.

15

505908

Inspraakversie concept-verordening
maatschappelijke ondersteuning 2019

16

508173

Inspraakversie concept-verordening
Jeugdhulp 2019 Maastricht Heuvelland

1. In te stemmen met de inspraakversie “Concept-Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Meerssen 2019 Inspraak”;
2. de inspraakversie “Concept-Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Meerssen 2019 Inspraak” van 23 juli 2018 tot en met 14 september
2018 ter brede inspraak voor te leggen;
3. de gemeenteraad hierover te informeren door middel van een
raadsinformatiebrief en voor de verdere afhandeling hiervan wethouder
Heusschen te mandateren.
1. In te stemmen met de inspraakversie “Concept Verordening Jeugdhulp 2019
Maastricht Heuvelland;
2. de inspraakversie “Concept Verordening Jeugdhulp 2019 Maastricht
Heuvelland” van 23 juli 2018 tot en met 14 september 2018 ter brede inspraak
voor te leggen;
3. de gemeenteraad hierover te informeren door middel van een
raadsinformatiebrief en voor de verdere afhandeling hiervan wethouder
Heusschen te mandateren.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp:

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

17

508581

Beslissing op bezwaarschrift inzake
gehandicaptenparkeerkaart / -plaats

1. Het bezwaar voor zover het ziet op het vervallen verklaren c.q. de inname van
de gehandicaptenparkeerkaart, niet-ontvankelijk te doen verklaren;
2. onder handhaving van het bestreden besluit de bezwaren voor zover deze
gericht zijn tegen de afwijzing van de aanvraag voor een
gehandicaptenparkeerkaart ongegrond te verklaren.

18

502534

Inkomsten en uitgaven hondenbelasting

De gemeenteraad te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

19

506566

Ontwerp Veegbestemmingsplan 2018

1. Het ontwerp van het Veegbestemmingsplan 2018 vrij te geven voor
terinzagelegging;
2. de terinzagelegging onmiddellijk na de schoolvakantie plaats te laten vinden;
3. een hogere grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai te verlenen voor de
locatie Humcoven 15.

20

504303

Vaststelling visie voor geluidschermen langs
spoorwegen in de gemeente Meerssen

1. Het verslag van de bewonersbijeenkomsten voor kennisgeving aan te nemen;
2. akkoord te gaan met de visie geluidschermen gemeente Meerssen;
3. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de raadsadviesvergadering van 13
september 2018 en de raadsvergadering van 27 september 2018.

21

506205

Warmtenet gemeente Meerssen

1. Het projectplan van de gemeente Meerssen voor kennisgeving aan te nemen;
2. akkoord te gaan met deelname aan het vooronderzoek voor het realiseren van
een warmtenet in Meerssen;
3. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren.

22

504650

Presentatie aan gemeenteraad door
campaigner WISE met betrekking tot Tihange

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief en concept-uitgaande brief
aan WISE.

23

506480

Agressieprotocol

1. In principe akkoord te gaan met de update van het agressieprotocol;
2. het agressieprotocol ter instemming voor te leggen aan de
Ondernemingsraad.

Pagina 4 van 5

Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp:

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

24

505878

Vaststelling en openbaarmaking van de
1. De nevenfuncties van de collegeleden voor de bestuursperiode 2018-2022
nevenfuncties van het college van B&W 2018- vast te stellen conform het overzicht met inachtneming van gemaakte
2022
aantekeningen;
2. de vastgestelde nevenfuncties openbaar te maken.

25

501368

Brief van ondernemer Jumbo Beekstraat 2 te
Meerssen inzake nieuwbouw Jan Linders in
Bunde

Akkoord te gaan met de concept-antwoordbrief.

26

504558

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie Lokaal DNA inzake rolstoel
toegankelijk maken van de
Bunderstraat/Stationstraat te Meerssen

De vragen van de fractie Lokaal DNA inzake rolstoel toegankelijk maken van de
Bunderstraat/Stationstraat te Meerssen te beantwoorden conform concept-brief.

27

507090

Aanbrengen openbare verlichting ter plaatse
van vrij liggend rijwielpad UlestratenMeerssen

Akkoord te gaan met het opstarten van een onderhandse
aanbestedingsprocedure op basis van 3 offertes voor het leveren en plaatsen
van openbare verlichting ter plaatse van het vrij liggend rijwielpad Humcoven.

28

507831

Verlenging erfpachtovereenkomst met Hockey Akkoord te gaan met de verlenging van de erfpachtovereenkomst met HVM tot
Vereniging Meerssen (HVM)
2032, conform het verzoek van de vereniging.

29

508586

Effectuering beëindiging erfpacht camping

1. De beëindiging van de erfpacht te effectueren middels het starten van een
civiele procedure bij de rechter;
2. de exploitant van de camping te informeren conform conceptbrief.
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