Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 december 2019
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 3 december 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 3 december 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 3 december 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 3
december 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

535356

Beslissing op bezwaarschrift tegen opgelegde 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie
last onder dwangsom inzake overkapping en
Bezwaarschriften van 25 november 2019;
erfafscheiding pand Herkenberg te Meerssen 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift ontvankelijk te
verklaren;
3. de bezwaren van reclamanten ongegrond te verklaren;
4. het bestreden besluit in stand te laten.

5

560273

Benoeming wethouder Gulikers als
bestuurslid van Stichting Re-integratie
inbesteding Maastricht en Mergelland
(SRMM)

1. Wethouder Gulikers uit hoofde van de functie als portefeuillehouder Sociale
Zekerheid / Re-integratie te benoemen tot bestuurslid van de Stichting Reintegratie inbesteding Maastricht en Mergelland;
2. het bestuur van Stichting Re-integratie inbesteding Maastricht en Mergelland
hierover te informeren conform concept-brief.

6

560304

Uitvoeringsovereenkomst Stichting Leergeld
Maastricht & Heuvelland

De herijkte uitvoeringsovereenkomst met Stichting Leergeld Maastricht &
Heuvelland aan te gaan conform concept.

7

547274

Gunning herstraatwerkzaamheden
elementenverhardingen

Akkoord te gaan met het verstrekken van opdracht aan de firma Laeven voor het
uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het bestek
“Herstraatwerkzaamheden elementenverhardingen’’.

Pagina 1 van 2

Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

558304

Bijdrage stimuleringsregeling winkels ten
behoeve van Nick's Grillhuis, Bunderstraat 25
te Meerssen

Een bijdrage van € 2500,-- toe te kennen op grond van de Verordening
Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Meerssen aan Nick's Grillhuis,
Bunderstraat 25 te Meerssen.

9

559806

Bijdrage stimuleringsfonds winkels ten
behoeve van de Schatkamer, Beekstraat 71
te Meerssen

Een bijdrage van € 2500,-- toe te kennen op grond van de Verordening
Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Meerssen aan de Schatkamer,
Beekstraat 71 te Meerssen.
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