Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 januari 2019
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 8 januari 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 8 januari 2019 vast te stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 8 januari 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 8 januari
2019 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

526648

Tussenevaluatie Verbeterplan
"Toekomstbestendige P&C-cyclus".

1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie "Voortgang verbeterplan
Toekomstbestendige P&C-cyclus" (november 2018, JE-Consultancy);
2. in te stemmen met de vervolgstappen in 2019, zoals genoemd in paragraaf 3
van dat document;
3. in de 2e helft van 2019, afhankelijk van verdere keuzes over de ontwikkeling
van een regie-organisatie, opnieuw af te wegen of verder verbeteringen van de
P&C-cyclus nodig zijn.

5

527051

Machtiging Portefeuillehouder voor
aandeelhoudersvergadering WML

De portefeuillehouder Waterbeheer / Duurzaamheid, wethouder Paul Sanders, te
machtigen om in de komende Aandeelhoudersvergadering van
Waterleidingmaatschappij Limburg in te stemmen met de oprichting van de
dochteronderneming WML Wind BV.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

6

523874

Offerte eindbeeld warmte-koudevraag en
onderzoek uitbreiding Groene Net

1. De offerte van CE Delft voor de warmte-analyse voor Maastricht en Meerssen
voor kennisgeving aan te nemen;
2. het verslag van het bestuurlijke overleg Regionale Energie Strategie (RES)
Heuvelland-Maastricht voor kennisgeving aan te nemen;
3. mee te liften met de gemeente Maastricht, en opdracht te verlenen aan CE
Delft voor het opstellen van het eindbeeld van de warmte- en koudevraag in
Meerssen en opdracht te verlenen aan CE Delft voor het onderzoek naar de
uitbreiding van het Groene Net;
4. de woningstichting te informeren over het genomen besluit en te vragen om
de benodigde gegevens aan te leveren;
5. het door de gemeenteraad beschikbaar te stellen budget van € 17.500,-- en
de dekking uit de reserve duurzame ontwikkeling mee te nemen in de 1e
bestuursrapportage 2019;
6. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de
ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie.

7

525985

Gunning snoeien van bomen in 2019

Het snoeien van de bomen in 2019 te gunnen aan de laagste inschrijver de firma
Pius Floris Boomverzorging Bunde.

8

502279

Gunning gazons, graskanten en hagen
grootschalig 2019

1. Kennis te nemen van de aanbestedingen voor onderaanneming (lokale
bedrijven) door de MTB Meerssen BV voor de uitvoering in 2019;
2. de werkzaamheden voor het machinaal gazononderhoud en de hagen
grootschalig voor 2019 te gunnen aan de MTB Meerssen BV.

9

521194

Gunning reconstructie Pastoor P.
Stevensstraat en Pastoor A. van
Coelmontstraat te Meerssen

1. De werkzaamheden voor wat betreft de uitvoering van de reconstructie
Pastoor P. Stevensstraat en Pastoor A. van Coelmontstraat te gunnen aan de
laagste inschrijver namelijk de firma Bloem Civieltechniek;
2. als pilot de rijweg ter plaatse van zowel de Pastoor P. Stevensstraat en
Pastoor A. van Coelmontstraat uit te voeren in betonstraatstenen.

10

500065

Onderzoek naar de mogelijkheden
transformatie kerkgebouw parochie St. Agnes
te Bunde

Opdracht te verstrekken aan Janssen/Daemen Vastgoed Support om de
mogelijkheden te onderzoeken om het kerkgebouw in Bunde te transformeren in
een multifunctioneel cultureel centrum en een bedrag hiervoor beschikbaar te
stellen van € 4.725,-- (exclusief BTW).
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Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

11

500065

Raadsinformatiebrief betreffende tekorten
Sociaal Domein. De brief gaat in op de
tekorten, oorzaak en vervolgproces om
bedrijfsvoering terzake te verbeteren.

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de tekorten Sociaal
Domein.

12

500065

Raadsinformatiebrief betreffende de
voortgang van de besprekingen over de
speeltuin het Romeintje

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de voortgang van de
besprekingen over de speeltuin het Romeintje.
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