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

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 1 juli 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 1 juli 2019 vast te stellen.

2

531774

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

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

3

531787

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

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 2 juli
2019 voor kennisgeving aan te nemen.

4

531781

Diverse uitnodigingen

Aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met
inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

5

546186

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

1. Mevrouw J.P.M. Dings aan te wijzen als invorderingsambtenaar en de heer
S.D.J. Mohnen aan te wijzen als plaatsvervangend invorderingsambtenaar voor
de navolgende belastingen/heffingen/rechten:
a. leges,
b. tarieven Openbare Werken;
2. dit besluit in werking te laten treden met ingang van 1 juli 2019;
3. eerder genomen aanwijzingsbesluiten als invorderingsambtenaar uitsluitend
voor de onder sub 1 genoemde belastingen/heffingen/rechten van dit besluit, per
gelijke datum in te trekken;
4. dit besluit aan te halen als Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar leges en
tarieven OW gemeente Meerssen.

6

516079

Programma gedenken en vieren 75 jaar
vrijheid (september 2019)

1. In te stemmen met het programma en de financiering rondom vieren en
gedenken 75 jaar vrijheid in september 2019;
2. de gemeenteraad over voornoemd programma te informeren door akkoord te
gaan met de concept-raadsinformatiebrief.
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7

545071

Jaarverslag 2018 schoolbestuur kom Leren

Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van schoolbestuur kom Leren en
gezien de positieve resultaten de gemeenteraad niet nader te betrekken.

8

543386

9

542939

Jaarverslag 2017/2018 Leerplicht, Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en
Voortijdig Schoolverlaten (VSV)
Inburgering en integratie

1. Het jaarverslag 2017/2018 Leerplicht, RMC en VSV vast te stellen;
2. het jaarverslag conform de concept-raadsinformatiebrief door te leiden naar
de gemeenteraad ter kennisname.
1. In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief;
2. de 'Opdracht 2014 Begeleiding statushouders bij vestiging en participatie' van
Vluchtelingenwerk te verlengen voor één jaar (1 januari 2020 t/m 31 december
2020);
3. met inachtneming van artikel 18 van het Aanbestedingsbeleid
Vluchtelingenwerk conform de concept-brief te verzoeken om de opdracht voor
het jaar 2020 te verlengen;
4. de Rijksgelden voor 'Maatschappelijke Begeleiding', welke jaarlijks via een
decentralisatie-uitkering toebedeeld worden, in te zetten voor de bekostiging van
de begeleidingstrajecten van Vluchtelingenwerk;
5. eventuele tekorten te dekken uit de Egalisatiereserve Statushouders;
6. de pilot 'Dichter bij Huis' van Vluchtelingenwerk in te zetten in Meerssen in de
periode oktober/november 2019 t/m 31 december 2020;
7. de pilot 'Dichter bij Huis' te evalueren vóór 1 januari 2021 (en bij positieve
resultaten mogelijk structureel in te zetten vanaf 2021);
8. de kosten van deze pilot te dekken uit de Egalisatiereserve Statushouders;
9. de Rijksgelden voor 'Verhoging taalniveau statushouders', welke in 2019 en
2020 via een decentralisatie-uitkering toebedeeld worden, in te zetten voor:
a. inzet van fte voor uitvoeringstaken gericht op de voorbereiding op de
nieuwe inburgeringswet binnen Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH),
b. inzet fte binnen SZMH voor het vervullen van de gemeentelijke regierol
voor de doelgroep statushouders met inburgeringsplicht die onder de huidige
inburgeringswet vallen,
c. extra inzet op re-integratie van statushouders door SZMH,
d. eventuele andere projecten of initiatieven die vallen onder de bestuurlijke
afspraken welke de minister met de VNG heeft gemaakt;
10. deel te nemen aan een pilot Veranderopgave Inburgering van het ministerie
van SZW, wanneer er aangesloten kan worden bij een pilot vanuit
SZMH/Gemeente Maastricht.
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10

522139

Gebruik gymzalen voor bewegingsonderwijs
basisscholen 2019-2020

1. Voor 2019/2020 de normuren voor bewegingsonderwijs door de Meerssense
basisscholen vast te stellen conform voorstel en de scholen hierover te
informeren;
2. Optisport in kennis te stellen van de onder 1 vastgestelde normuren welke
Optisport minimaal beschikbaar dient te stellen aan de Meerssense
basisscholen.

11

537800

Schetsontwerp Pletsmolen e.o. te Meerssen
en opdracht bestek, aanbesteding en directie
en toezicht

1. Het schetsontwerp voor de locatie Pletsmolen dat in samenspraak met
buurtbewoners en Waterschap is vervaardigd vast te stellen;
2. Brouwers Adviesbureau opdracht te verlenen voor de besteksvoorbereiding,
aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding;
3. hiertoe af te wijken van het aanbestedingsbeleid op basis van artikel 18;
4. de Provincie Limburg te verzoeken om verlenging van de subsidietermijn,
aangezien het participatietraject met omwonenden vertraging in het proces heeft
opgeleverd.

12

546265

Inrichten Hekstraat en Putstraat te Ulestraten
als fietsstraat

1. De buiten de bebouwde kom gelegen gedeelten van de Hekstraat en
Putstraat:
a. in te richten als fietsstraat,
b. een 30 km zone in te voeren,
c. een gesloten verklaring in te voeren voor gemotoriseerd verkeer met
uitzondering van bestemmingsverkeer;
2. groot onderhoud aan het asfalt te verrichten ter plaatse van de Hekstraat.

13

531778

Wetsvoorstel Wet inburgering: nieuwe
inburgeringswet wordt op 1 januari 2021 van
kracht. Gemeenten worden verzocht voor 7
augustus 2019 te reageren op het
wetsvoorstel en de toelichting daarop.

In te stemmen met de reactie op het wetsvoorstel Wet inburgering en de
toelichting daarop.
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