Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 november 2019
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 29 oktober 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 29 oktober 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 29 oktober 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 29
oktober 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

557398

Investeringsbesluit MTB, wielenassemblage

1. Als aandeelhouder van MTB in te stemmen met de voorgenomen investering
door MTB in de wielenassemblage conform het daartoe van de directie MTB
ontvangen voorstel;
2. de wethouder Financiën te mandateren namens de gemeente Meerssen de
investeringsvraag af te handelen in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders MTB.

5

555651

Regionaal gezondheidsbeleid ‘Zuid springt
eruit 2020-2023’

Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel inzake Regionaal
gezondheidsbeleid ‘Zuid springt eruit 2020-2023’ en dit ter besluitvorming voor te
leggen aan de gemeenteraad.

6

555445

Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) 1. Niet in te stemmen met het RPO 2020-2025 gezien dit niet overeenkomt met
LVO 2020-2025
de contractuele afspraken tussen schoolbestuur LVO en de gemeente
Meerssen;
2. dit schriftelijk te bevestigen aan LVO conform de concept-antwoordbrief.

7

535619

Opstellen beleidsnotitie reorganisatie
openbare speelvoorzieningen

Opdracht te verlenen aan Speelplan voor het opstellen van een beleidsnotitie
voor het reorganiseren van de openbare speelvoorzieningen.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

556389

Vermarktingskosten PMD (Plastic, Metaal en
Drankenkartons) 2015 en 2016

Het onderhandelingsakkoord met Veolia te accepteren en Afval Samenwerking
Limburg (ASL) van dit besluit op de hoogte te stellen.

9

557872

Overwegingen en mogelijkheden gratis
parkeren centrum Meerssen

1. Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 7 november 2019;
2. vooruitlopend op de herijking van het parkeerbeleid bezoekers van het
centrum Meerssen de mogelijkheid te gaan bieden gebruik te gaan maken van
‘mobiel parkeren’ (zogenaamde parkeerapp).

Pagina 2 van 2

