Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 augustus 2018
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 7 augustus 2018

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 7 augustus 2018 vast te stellen.

2

500063

Diverse uitnodigingen

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

3

511779

Verlenging contract Vind Catalogus en INavigator

Tot verlenging van het contract voor:
1. Vind Producten en dienstencatalogus;
2. I-Navigator.

4

512193

Overeenkomst Notubiz

1. Tot het opnieuw afsluiten van een gebruiksovereenkomst met Notubiz;
2. tot bijraming van € 1.636,-- in de 2e bestuursrapportage 2018 en begroting
2019 ev.

5

508314

Vaststelling subsidie 2017 Stichting Kunst,
Cultuur, Erfgoed en Toerisme

De subsidie 2017 ad € 9.000,-- aan de Stichting KCET definitief vast te stellen.

6

511455

Uitbreiding Lias met extra module

1. Lias opdracht te geven voor levering en implementatie van de module
Prestatie Management in het kader van het verbeterplan planning&control;
2. het benodigd extra jaarlijkse bedrag ad € 1.586,-- structureel bij te ramen in
de 2e bestuursrapportage 2018 en via de begroting 2019.

7

509609

Raadsinformatiebrief bezorging
reisdocumenten

1. Het bezorgen van reisdocumenten voorlopig niet als service aan te bieden;
2. in te stemmen met de inhoud van de concept-raadsinformatiebrief.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

510783

Subsidie-aanvraag evenement 'Het
Buitengoed Geul en Maas stelt zich voor'

Een subsidie van € 2.000,-- te verstrekken aan het evenement 'Het Buitengoed
Geul en Maas stelt zich voor' en dit bedrag te dekken uit de post
Cultuurevenement.

9

509163

Bestuursrapportage 1e kwartaal 2018 BsGW
(Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen)

Kennis te nemen van de bestuursrapportage 1e kwartaal 2018 van BsGW.

10

502531

Nota luchtkwaliteit 2018-2027

1. Akkoord te gaan met de nota luchtkwaliteit 2018-2027 en het daarbij
behorende uitvoeringsplan;
2. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van september 2018.

11

506480

Agressieprotocol 2018

Het agressieprotocol 2018 definitief vast te stellen.

12

501160

Realiseren openbare watertappunten

1. Drie openbare watertappunten te realiseren;
2. akkoord te gaan met de daaraan verbonden eenmalige plaatsingskosten ad
€ 11.800,--;
3. de structurele onderhoudskosten ad € 1.770,-- per jaar bij te ramen via de 2e
bestuursrapportage indien ondernemers geen gevolg geven aan de oproep de
onderhoudskosten voor hun rekening te nemen in ruil voor een bedrijvenlogo
op een watertappunt.

13

500075

Brandschade kunstgrasveld VV Bunde

Rooden Landscape Solutions te Meerssen opdracht te geven voor provisorisch
herstel van het kunstgrasveld VV Bunde voor een bedrag van € 3.500,--.
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