Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 september 2018
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 28 augustus 2018

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 28 augustus 2018 vast te stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 28 augustus 2018

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

504756

Beslissing op bezwaarschrift tegen last onder
bestuursdwang om illegale opslag, loodsen en
lantaarnpalen te doen verwijderen op perceel
Snijdersberg 7 te Geulle

1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie
Bezwaarschriften van 30 juli 2018;
2. het bezwaarschrift tegen de last onder bestuursdwang ontvankelijk te
verklaren;
3. het bezwaarschrift tegen de last onder bestuursdwang ongegrond te
verklaren;
4. niet over te gaan tot het vergoeden van proceskosten als bedoeld in artikel
7:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

5

511681

Actualisering Meerjarenonderhoudsplannen
(MJOP’s) gemeentelijke gebouwen

1. De meerjarenonderhoudsplannen (MJOP´s) voor de gemeentelijke gebouwen
te actualiseren;
2. de actualisatie te laten uitvoeren door Bremen bouwadviseurs;
3. in de onderhoudsplannen uit te gaan van een conditie van zowel niveau 2
(goede onderhoudstoestand) als voor niveau 3 (redelijke onderhoudstoestand).

6

510239

Aanbesteding logopedische ondersteuning
2018/2019 en 2019/2020

Te starten met de meervoudige onderhandse aanbesteding voor logopedische
ondersteuning voor schooljaren 2018/2019 en 2019/2020.
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7

514078

Toekenning aanvragen stimuleringsgelden
voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
2018/2019

1. Akkoord te gaan met de drie ingediende aanvragen (€ 7.560,--, € 7.880,-- en
€ 39.640,--) voor stimuleringsgelden VVE voor schooljaar 2018/2019;
2. de totale kosten van € 55.080,-- te dekken uit de post
Onderwijsachterstandenbeleid.

8

513597

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie Lokaal DNA inzake speeltuin ’t
Romeintje te Rothem

De vragen van de fractie Lokaal DNA inzake speeltuin ’t Romeintje te
beantwoorden conform concept-brief.

9

513841

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie BRUG-M inzake sluiting van
speeltuin 't Romeintje te Rothem

De vragen van de fractie BRUG-M inzake sluiting van speeltuin ’t Romeintje te
beantwoorden conform concept-brief.

10

513141

Beantwoording vragen gesteld door inwoner
van Rothem inzake sluiting speeltuin ’t
Romeintje

De vragen van betreffende inwoner inzake sluiting van speeltuin ’t Romeintje te
beantwoorden conform concept-brief.

11

506781

Uitvoering gemeentelijke asbesttaken door de 1. De afhandeling, toezicht en handhaving van sloopmeldingen met asbest te
RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Zuidlaten uitvoeren door de RUD Zuid-Limburg;
Limburg
2. het bedrag van € 19.919,-- structureel in de begroting op te nemen.

12

511510

Reactie op ontwerp-omgevingsverordening
provincie Limburg

1. Akkoord te gaan met de concept-reactie over de waterwingebieden;
2. akkoord te gaan met de concept-reactie namens de regio Zuid-Limburg met
betrekking tot de aanpassing van artikel 2.4.2, 4e lid Wijzigingsverordening.

13

509517

Verrekening van neveninkomsten van
politieke ambtsdragers 2017

Op basis van de adviezen dat er over 2017 geen (eventuele) neveninkomsten
van (voormalige) collegeleden voor verrekening in aanmerking komen.

14

507858

Financiële participatie vervolgfase
gebiedsvisie Aviation Valley

1. Een eenmalig krediet van € 25.000,-- te voteren voor de uitvoering van de
strategische gebiedsvisie Aviation Valley;
2. dit bedrag te dekken uit de algemene reserve.
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15

510110

Verzoek om een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken in St. Josephstraat te Meerssen

De gevraagde gehandicaptenparkeerplaats (GPP) op kenteken in de St.
Josephstraat niet te verlenen en geen daartoe strekkend verkeersbesluit vast te
stellen.

16

501434

Evaluatie Gemeentelijk Verkeers- en
vervoersplan (GVVP) en Parkeerbeleid

1. Het rapport "Evaluatie GVVP 2013-2017" van 12 januari 2017 vast te stellen;
2. de raadsinformatiebrief vast te stellen met de daarbij behorende bijlage
(evaluatie-matrix met herijkingspunten en actie/maatregelen en de presentatie).

17

500063

Tijdelijk beheer voormalige schoolgebouwen
aan de Gansbaan 44 en Proost de
Beaufortstraat 45 te Meerssen in afwachting
van duidelijkheid over een mogelijke nieuwe
bestemming van deze gebouwen

1. Ad Hoc beheer opdracht te geven de voormalige schoolgebouwen aan de
Gansbaan 44 en Proost de Beaufortstraat 45 te beheren;
2. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief terzake te informeren;
3. de omwonenden van de voormalige schoolgebouwen aan de Gansbaan 44 en
Proost de Beaufortstraat 45 middels een bewonersbrief over het beheer door Ad
Hoc beheer te informeren.
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