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

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 27 november 2018

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

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 27 november 2018

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

514627

Verhuur bovenwoning zwembad Meerssen

1. In te stemmen met de verhuur van de bovenwoning onder de voorwaarde
dat deze gebruikt zal worden als bedrijfswoning conform de definitie in de
Beheerverordening Kernen en dat dit contractueel wordt vastgelegd met het
bestuur van de Vereniging Zwembad Meerssen;
2. in te stemmen met de concept-brief aan het bestuur van het zwembad
Meerssen.

5

521777

Evaluatie en stand van zaken
leefbaarheidsfonds

1. Akkoord te gaan met de voortzetting van het Leefbaarheidsfonds gedurende
2019;
2. in de 1e bestuursrapportage 2019 € 7.000,-- bij te ramen voor het
Leefbaarheidsfonds, waarbij het rekeningsaldo 2010 (onderdeel algemene
reserve) als dekking dient;
3. in te stemmen met de concept-Raadsinformatiebrief.

6

523479

Raadsinformatiebrief inzake Buitengoed Geul De gemeenteraad conform concept-Raadsinformatiebrief nader te informeren
& Maas
over de stand van zaken en toekomstplannen voor Buitengoed Geul & Maas.
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Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

506566

Gewijzigde vaststelling
Veegbestemmingsplan 2018

1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel en -besluit ter gewijzigde
vaststelling van het bestemmingsplan "Veegbestemmingsplan 2018" en deze
voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming;
2. de gevraagde hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder, voor
het perceel Humcoven 15 te Ulestraten vast te stellen.

8

500065

Dossier camping De Boskant: reactie op
diverse mails van adviseur namens eigenaar
van camping De Boskant.

In te stemmen met de brief aan de eigenaar van camping De Boskant met
betrekking tot de mails van haar adviseur en de gedane constatering dat de
website met diverse negatieve uitlatingen richting collegeleden en ambtenaren
weer in de lucht is. Hiermee komt het eerder gedane aanbod inzake een nieuwe
erfpachtovereenkomst te vervallen.

9

500065

Aanpassing raadsvoorstel Evaluatie en
financiële deelname aan LED (Limburg
Economic Development) 2018.

In te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel Evaluatie en financiële
deelname aan LED 2018 in dier voege dat beslispunt 3 luidt: “Bij een
toekomstige economische samenwerking kritisch te kijken naar de rol van de
gemeente.”
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