Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 mei 2019
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 7 mei 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 7 mei 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijsten van de
vergaderingen van GS van Limburg d.d. 16
april, 30 april en 7 mei 2019

De openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van GS van Limburg d.d. 16
april, 30 april en 7 mei 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

540515

Protocol Bewonersbrieven Gemeente
Meerssen

Het Protocol Bewonersbrieven Gemeente Meerssen vast te stellen en intern
bekend te maken.

5

532589

Vaststelling Mandaatbesluit 2019

Het Mandaatbesluit 2019 vast te stellen.

6

501240

Onderzoek RO groep naar het gebruik en de
bezetting van de gemeenschapshuizen in de
gemeente Meerssen

1. In te stemmen met het onderzoeksrapport van de RO groep naar het gebruik
en de bezetting van de gemeenschapshuizen in de gemeente Meerssen;
2. het rapport ter kennisname door te sturen naar de besturen van de
gemeenschapshuizen en de gemeenteraad.

7

540733

Completering procesvertegenwoordiging

De betreffende extern juridisch adviseur te machtigen het college van
Burgemeester en Wethouders respectievelijk de Burgemeester te
vertegenwoordigen bij de diverse (gerechtelijke) instanties.

8

534454

(Prestatie)afspraken met Wonen Meerssen en 1. Akkoord te gaan met het afsprakenkader 2019;
Huurdersvereniging Meerssen
2. de verantwoordelijk portefeuillehouder te machtigen het afsprakenkader 2019
te tekenen namens de gemeente.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

9

508926

Vrijgave ontwerp-bestemmingsplan
Cazenderstraat 3 te Meerssen

Het ontwerp-bestemmingsplan Cazenderstraat 3 vrij te geven voor
terinzagelegging, mits bijgevoegde overeenkomst (landschappelijke
inpassing/exploitatiebijdrage/planschade) wordt getekend.

10

538269

Tussenrapportage Energietransitie

1. De terugblik van de bijeenkomst Energie en Klimaat het programma
Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak (LEKTA) voor kennisgeving aan
te nemen;
2. de concept-startnotitie Regionale Energie Strategie Zuid voor kennisgeving
aan te nemen;
3. het door de gemeenteraad beschikbaar te stellen budget van € 6.700,-- en de
dekking uit de reserve duurzame ontwikkeling mee te nemen in de 1e
bestuursrapportage 2019;
4. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de
ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie.

11

540306

Raadsinformatiebrief met betrekking tot
Akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief.
bestuurlijk overleg over tijdelijke parkeerplaats
Maastricht Aachen Airport; veiligheidseisen en
vortexschade

12

516830

Gunning participatietraject voor
herontwikkeling centrum Meerssen

Akkoord te gaan met gunning van de eerste fase van het participatietraject aan
ICIS Universiteit Maastricht in samenwerking met Panopticon voor de
herontwikkeling van het centrum.

13

530085

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie KIJK!!! inzake de gang van zaken
besluit herziening verkeerssituatie
Burgemeester Visschersstraat te Ulestraten

De vragen van de fractie KIJK!!! inzake gang van zaken besluit herziening
verkeerssituatie Burgemeester Visschersstraat te Ulestraten te beantwoorden
conform concept-brief.

14

541054

Subsidie Limbo Top 100

Een bijdrage ad € 6.751,-- exclusief BTW ter beschikking te stellen voor het
evenement Limbo Top 100 op 30 mei 2019 tijdens de Bartholomeusmarkt te
Meerssen.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

15

531778

Inkoop groene elektriciteit en klimaat
gecompenseerd gas

1. Maastricht te volgen in de keuze en in te stemmen met het aangaan van een
nieuwe leveringsovereenkomst voor de inkoop van elektriciteit op basis van GvO
(Garanties van Oorsprong) certificaten Europese waterkracht;
2. binnen het collectief Zuid-Limburg onderzoek te entameren naar de
mogelijkheden om met ingang van de volgende contractperiode elektriciteit en
gas binnen de (Eu)regio duurzaam kosteneffectief te kunnen gaan inkopen.
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