Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 oktober 2018
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 2 oktober 2018

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 2 oktober 2018 vast te stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 25 september 2018

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 25
september 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

517805

2e bestuursrapportage 2018.

1. Akkoord te gaan met de voorliggende 2e concept-bestuursrapportage 2018;
2. akkoord te gaan met het bijbehorende concept-raadsvoorstel.

5

501421

Erfpachtovereenkomst zwembad Meerssen

In te stemmen met de erfpachtovereenkomst.

6

501191

Stand van zaken uitvoering motie Actief
inzetten op subsidiemogelijkheden

De gemeenteraad conform concept-Raadsinformatiebrief en subsidieoverzicht te
informeren over de binnen gehaalde subsidies alsmede de in voorbereiding
zijnde aanvragen.

7

516524

Begrotingswijziging 2019 GGD Zuid-Limburg

Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel begrotingswijziging 2019 GGD
Zuid-Limburg.

8

517054

Intentieverklaring Rijksgelden Brede Regeling
Combinatiefuncties

De intentieverklaring Brede Regeling Combinatiefuncties te ondertekenen met
een deelnamepercentage van 100%.

9

504930

Aanpassen gemaal communicatie naar GPRS De gemalen met slecht tot geen GSM bereik om te bouwen naar GPRS.
(General Packet Radio Service)
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

10

518080

Raadsinformatiebrief stand van zaken
Centrumplan Bunde

1. Kennis te nemen van de stand van zaken betreffende het project Centrumplan
Bunde;
2. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief inzake de stand van zaken
en laatste ontwikkelingen van het project Centrumplan Bunde.

11

515224

Pilot ‘samenwerking met de gemeente
Maastricht voor wat betreft de wachtdienst
buiten kantooruren’

Akkoord te gaan met het starten van de pilot ‘samenwerking gemeente
Maastricht voor wat betreft de wachtdienst buiten kantooruren’.

12

500065

Nadere precisering portefeuilleverdeling
college 2018-2022

1. De ‘Portefeuilleverdeling College van B&W versie 02-10-2018” vast te stellen;
2. de vervangingsregeling bij tijdelijke afwezigheid (korter dan 3 weken) vast te
stellen;
3. de portefeuilleverdeling en vervangingsregeling direct intern en extern bekend
te maken.
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