Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 april 2019
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 2 april 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 2 april 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 2 april 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 2 april
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

536256

Externe inhuur ten behoeve van Integraal
Veiligheidsplan (IVP) 2019

1. Kennis te nemen van de concept-offerte IVP-Heuvelland 2020-2023 van BMC;
2. deel te nemen aan het gezamenlijk traject met 5 Heuvellandgemeenten voor
het opstellen van een Integraal Veiligheidsplan 2019 en hiervoor opdracht te
verlenen aan BMC;
3. het benodigde extra budget van € 6.750,-- bij te ramen in de 1e
bestuursrapportage 2019 ten laste van de post onvoorzien;
4. een uitzondering te maken op het aanbestedingsbeleid conform artikel 18.

5

533401

Deelname project Via Belgica vanaf 2019

1. Deelname aan het project Via Belgica voor 2019 en 2020 te continueren;
2. akkoord te gaan met de daaraan verbonden incidentele kosten ad € 13.800,-en deze bij te ramen via de 1e bestuursrapportage 2019 ten laste van de
algemene reserve;
3. de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met punt 1 en 2 conform
concept-raadsvoorstel.
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Het college van B&W heeft besloten:

6

532291

Verkoop gedeelte kunstcollectie (BKR:
Beeldende Kunstenaars Regeling)

1. Akkoord te gaan met het verkopen van het in depot gehouden deel van de
collectie BKR (Beeldende Kunstenaars Regeling)-kunstwerken (84 stuks) op
zolder;
2. akkoord te gaan met de daaraan verbonden geschatte kosten ad € 2.000,--;
3. de portefeuillehouder te mandateren voor wat betreft de uitvoering van de
verkoop BKR-werken;
4. na afloop van de veiling de afrekening en de bestemming te bepalen en dit ter
besluitvorming aan het college voor te leggen.

7

516079

Subsidie Stichting Liberty Maastricht voor reenactment tour door groot Meerssen op 15
september 2019

1. Een subsidie ad € 2.500,-- toe te kennen aan de Stichting Liberty Maastricht
voor het organiseren van een tour met historische Amerikaanse legervoertuigen
met acteurs (re-enactment) door de kernen van Meerssen ter gelegenheid van
de Herdenking 75 jaar bevrijding Limburg op 15 september 2019;
2. de aan de activiteit verbonden kosten ad € 3.500,-- (€ 2.500,-- voor de Stg.
Liberty Maastricht en € 1.000,-- bijkomende kosten) bij te ramen via de 1e
bestuursrapportage 2019 ten laste van de algemene reserve.

8

516079

Subsidie Openluchttheater Valkenburg voor
muziekdramatische productie 'In het zicht van
de vrijheid' op 13 september 2019

1. Een subsidie ad € 4.500,-- toe te kennen aan Openluchttheater Valkenburg
voor het organiseren van een muziekdramatische productie in Meerssen ter
gelegenheid van de Herdenking 75 jaar bevrijding Limburg op 13 september
2019;
2. de aan de activiteit verbonden kosten ad € 5.500,-- (€ 4.500,-- voor
Openluchttheater Valkenburg en € 1.000,-- bijkomende kosten) bij te ramen via
de 1e bestuursrapportage 2019 ten laste van de algemene reserve.

9

535289

Akoestische voorzieningen Telefonisch
Informatie Centrum

In het Telefonisch Informatie Centrum (TIC):
1. een aparte kast te maken om de installaties te verplaatsen vanuit het TIC. De
kosten ad € 5.000,-- in de 1e bestuursrapportage 2019 bij te ramen;
2. de werkplekken zo veel mogelijk af te schermen met geluidsabsorberende
schermen in combinatie met een geluidsabsorberend vlak tegen de wand. De
kosten € 5.000,-- komen deels ten laste van het ARBO-budget en deels ten laste
van het inrichtingsbudget.

10

536988

Raadsinformatiebrief Jongerenparticipatie,
stand van zaken april 2019

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.
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Het college van B&W heeft besloten:

11

535971

Verzoek voor het toevoegen van twee extra
woningen in het kader van tweede fase
Centrumplan Bunde

Medewerking te verlenen aan het toevoegen van twee koopappartementen bij
fase 2 van Centrumplan Bunde (gezondheidscentrum met twee appartementen)
vanwege het zekerstellen van de haalbaarheid van het betreffende project.

12

536473

Loskoppelen kolken Kloosterweg te Bunde

Akkoord te gaan met het loskoppelen van een viertal kolken aangesloten op een
regenwatervoorziening van een particulier voor een totaalbedrag van € 20.000,--.
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