Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 augustus 2018
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

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

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

2

500061

Openbare besluitenlijsten van de
vergaderingen van GS van Limburg d.d. 26
juni 2018, 3 juli 2018, 10 juli 2018 en 17 juli
2018

De openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van GS van Limburg d.d. 26
juni 2018, 3 juli 2018, 10 juli 2018 en 17 juli 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

503460

Beslissing op een tweetal bezwaarschriften
tegen besluit met betrekking tot verzoek tot
handhaving inzake kantoorgedeelte van pand
Vliegenstraat 30 te Bunde.

1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie
Bezwaarschriften van 28 juni 2018;
2. het bezwaarschrift van zowel reclamant als reclamante ontvankelijk, doch de
bezwaren ongegrond te verklaren.

5

509147

Ontwerp-bestemmingsplan In het Riet

In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan In het Riet en dit vrij te
geven voor terinzagelegging.

6

504517

Gunning dakwerk bestuurscentrum

1. De uitvoering van de werkzaamheden voor de dakrenovatie van het
Bestuurscentrum conform bestek 17-B-0950 AB/CVA ‘Gemeentehuis Meerssen’
op basis van de economisch meest voordelige inschrijving te gunnen aan
Schiebroek;
2. de kosten ad € 126.064,16 exclusief BTW te dekken uit de voorziening
planmatig onderhoud gebouwen.
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Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

510357

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie Het Origineel inzake speeltuin
het Romeintje te Rothem

De vragen van de fractie Het Origineel inzake speeltuin het Romeintje te
beantwoorden conform concept-brief.

8

509849

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Leerplicht en RMC (Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie)

Conform het raadsbesluit van 30 mei 2018 de Gewijzigde gemeenschappelijke
regeling 'regionale samenwerking leerplicht en regionale meld- en
coördinatiefunctie' vast te stellen.

9

501402

Beantwoording mail inzake project coaching
jongeren Bunde

Akkoord te gaan met de conceptbrief ter beantwoording van de mail.

10

510321

Raadsinformatiebrief besluitvormingsproces
voor het provinciaal inpassingsplan
proefdraaien met straalmotoren

Akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief en deze door te leiden
naar de raadsleden.

11

508926

Verzoek tot wijziging bestemming
Cazenderstraat 3 van manege in wonen

Het principe standpunt in te nemen mee te werken aan de wens van aanvrager
om de agrarische bedrijfsfunctie (manege) van het perceel te verwijderen en
particuliere bewoning van het perceel mogelijk te maken onder de volgende
voorwaarden:
1. de locatie Manege krijgt gedeeltelijk een bestemming Wonen. Deze zal
gelden voor het deel van het perceel waar de bebouwing staat en de
klinkerverharding is aangebracht, oprit en voortuin voor de woning. Het overige
deel krijgt een passende bestemming die insteekt op het behouden van het
groene karakter van het gebied, waar geen verharding en bebouwing
gerealiseerd kan worden;
2. de bouwmogelijkheden worden niet verder uitgebreid;
3. aan aanvrager wordt een landschapsinrichtingsplan gevraagd dat na
goedkeuring zowel bestuursrechtelijk door middel van een voorwaardelijke
verplichting in het bestemmingsplan wordt opgenomen als privaatrechtelijk
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met een overeenkomst wordt vastgelegd;
4. de verlichtingspalen worden blijvend verwijderd. Net zoals de container en
de caravan met voortent;
5. het speeltoestel wordt verplaatst naar een locatie waar dit vergunningsvrij
mogelijk is;
6. de opslag op het perceel wordt opgeruimd en/of wordt binnen in de schuren
opgeslagen;
7. er worden op het perceel geen bedrijfsmatige activiteiten of activiteiten van
een bedrijfsmatige omvang verricht. De activiteiten zijn hobbymatig en zijn
passend bij de bestemming Wonen;
8. de huidige melding van aanvrager voor een inrichting ten behoeve van een
manege wordt door aanvrager ingetrokken;
9. met aanvrager worden een anterieure overeenkomst en een
planschadeovereenkomst gesloten;
10. aanvrager dient het bestemmingsplan voor de bestemmingswijziging en het
landschapsinrichtingsplan aan te leveren binnen 3 maanden nadat dit principe
standpunt aan hem is kenbaar gemaakt;
11. indien aanvrager de stukken niet aanlevert binnen de hiervoor genoemde
termijn, wordt aangenomen dat hij geen gebruik wenst te maken van de
mogelijkheid om de bestemming te wijzigen en zal overgegaan worden tot
handhaving van het illegale gebruik van de woning en gronden en handhaving
van de illegale bouwwerken.
12

501117

Startersregeling Meerssen 2018

1. Het raadsvoorstel strekkende tot actualisatie van de verordening
Starterslening gemeente Meerssen vast te stellen;
2. het voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de
eerstvolgende raadsvergadering.

Pagina 3 van 5

Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

13

502279

Gunning machinaal gazononderhoud en
hagen grootschalig in 2018 aan de MTB
Meerssen BV

1. Kennis te nemen van de aanbestedingen voor onderaanneming door de MTB
Meerssen BV in 2018;
2. de werkzaamheden voor het machinaal gazononderhoud en de hagen
grootschalig te gunnen aan de MTB Meerssen BV;
3. in de 2e Bestuursrapportage 2018 en Begroting 2019 het tekort door de
hogere inschrijvingen van € 9.380,-- bij te ramen;
4. in de 2e Bestuursrapportage 2018 en Begroting 2019 voor areaaluitbreiding
hagen € 3.300,-- bij te ramen.

14

502201

Gunning maaien bermen en
hondenuitlaatterreinen 2018

1. De uitvoering van het maaien van de bermen en de hondenuitlaatplaatsen in
2018 te gunnen aan de laagste inschrijver de firma De Jong Zuurmond uit
Beesd;
2. in de 2e Bestuursrapportage en Begroting 2019 het tekort door de hogere
inschrijvingen van € 1.710,-- bij te ramen;
3. In de 2e Bestuursrapportage en Begroting 2019 voor areaaluitbreiding
€ 3.925,-- bij te ramen.

15

510569

Beantwoording aanvullende vragen ex artikel De aanvullende vragen van de fractie Lokaal DNA inzake Camping de Boskant te
40 Reglement van Orde gemeenteraad
beantwoorden conform concept-brief.
gesteld door fractie Lokaal DNA inzake
Camping de Boskant

16

510569

Juiste adressering antwoordbrieven Lokaal
DNA en Fractie Focus

De juist geadresseerde brieven goed te keuren en aan de griffie aan te bieden
ter verzending.

17

501094

Gehandicaptenparkeerplaats Volderstraat te
Meerssen

Het verkeersbesluit voor de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij het
achtererf Volderstraat 78, vast te stellen.
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Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

18

501636

Bussluis Montfortlaan te Meerssen

De bussluis definitief buiten werking te stellen door de technische installatie
daarvan te laten ontmantelen en te volstaan met de verkeersborden die de
toegankelijkheid van de Montfortlaan reguleren.

19

511503

Gunning asfaltonderhoud 2018/2019

Akkoord te gaan met het verstrekken van opdracht aan Plangroep Heggen voor
het verrichten van de voorbereidende werkzaamheden en het voeren van
directie en toezicht voor het project ‘Asfaltonderhoud 2018/2019’.

20

507090

Gunning aanbrengen openbare verlichting
vrijliggend rijwielpad Ulestraten

Het project ‘Aanbrengen openbare verlichting rijwielpad Humcoven’ te gunnen
aan de laagste inschrijver namelijk Insta Zuid BV.

21

510335

Evaluatie en vooruitblik gladheidbestrijding

Kennis te nemen van:
1. de beknopte samenvatting ‘evaluatie winterseizoen 2017/2018’;
2. de vooruitblik ‘winterseizoen 2018/2019’.

22

500065

Mail van adviseur van exploitant van
betreffende camping over het
geanonimiseerd collegevoorstel en
collegebesluit van 3 juli 2018 ter zake
beëindiging erfpacht.

De adviseur van de exploitant van de betreffende camping middels schrijven
ter zake te informeren.
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