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

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 27 augustus 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 27 augustus 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 27 augustus 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 27
augustus 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

543499

Deelname aan de convenanten
‘Samenwerkingsconvenant Handhaving
Openbare Ruimte Gemeenten Zuid-Limburg
2019’ en de ‘Bevoegdheidsconvenant
Handhaving in de natuur in de provincie
Limburg’

1. In te stemmen met de deelname aan het convenant
‘Samenwerkingsconvenant Handhaving Openbare Ruimte Gemeenten ZuidLimburg 2019’;
2. de buitengewoon opsporingsambtenaren openbare ruimte domein I die in
dienst zijn (bezoldigd) bij de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, EijsdenMargraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht,
Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en
Voerendaal aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) ten aanzien van de in bijlage 3 vermelde
regelgeving;
3. in te stemmen met de deelname aan het convenant ‘Bevoegdheidsconvenant
Handhaving in de natuur in de provincie Limburg’;
4. de buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II die in dienst zijn bij de
relevante deelnemende partijen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van
de Awb aan te wijzen ter handhaving van de lokale verordeningen voor alle
deelnemende partijen ten aanzien van de in bijlage 6 vermelde regelgeving.
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Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

5

519209

Uitvoeringsbesluit weesfietsen artikel 5.1.11
APV (Algemene Plaatselijke Verordening)

Aan te wijzen als openbare (brom)fietsstallingsgebieden waar, in het belang van
het beheer van de openbare ruimte, fietsen of bromfietsen niet langer dan 14
dagen onafgebroken gestald mogen worden:
1. het OV knooppunt (bus/treinstation) Meerssen inclusief het Stationsplein en
P&R terrein;
2. het OV knooppunt (bus/treinstation) Bunde, inclusief de Spoorstraat.

6

542598

Afrekening subsidie Peuterprogramma
gemeente Meerssen 2018

1. De subsidie voor het jaar 2018 aan Stichting Spelenderwijs definitief vast te
stellen op € 151.067,--;
2. de subsidie voor het jaar 2018 aan Stichting MIK definitief vast te stellen op
€ 26.786,--;
3. akkoord te gaan met de concept-beschikkingen.

7

545488

Gunning asfaltonderhoud diverse wegen
2018-2019

Naar aanleiding van een gehouden onderhandse aanbesteding op basis van 4
offertes het bestek “asfaltonderhoud diverse wegen gemeente Meerssen 20182019” te gunnen aan de laagste inschrijver namelijk aannemersbedrijf Van de
Kreeke Wegenbouw.
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