Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 oktober 2018
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 9 oktober 2018

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 9 oktober 2018 vast te stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 9 oktober 2018

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 9
oktober 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

501416

Aanbesteding exploitatie sportkantine
Marsana

1. Optisport een vergoeding over de jaren 2017 t/m 2022 toe te kennen van
€ 12.500,-- exclusief BTW per jaar (totaal derhalve € 75.000,--) voor het
mislopen van inkomsten uit de horeca en het geld hiervoor beschikbaar te stellen
vanuit het regulier beschikbare budget, met dien verstande dat de bijdrage voor
e
2017 is bijgeraamd in de 2 bestuursrapportage 2018;
2. de gemeenteraad middels een Raadsinformatiebrief over het bovenstaande te
informeren;
3. het contract met Optisport te verlengen voor de jaren 2019 t/m 2022 (conform
artikel 18 van het aanbestedingsbeleid gemeente Meerssen). In deze
contractverlenging wordt de mogelijkheid opgenomen om het contract open te
breken indien het nog op te stellen accommodatiebeleid daartoe aanleiding
geeft, bijvoorbeeld als één of meerdere binnensportaccommodaties afgestoten
worden (in dat geval dient de gemeentelijke vergoeding voor exploitatie omlaag
gebracht te worden);
4. het contract met brouwerij Inbev te actualiseren.

5

510239

Gunning meervoudige onderhandse
aanbesteding logopedische ondersteuning
voor schooljaren 2018/2019 en 2019/2020

Akkoord te gaan met het gunnen van de opdracht 'Logopedische ondersteuning'
aan Synthese voor de periode schooljaren 2018/2019 en 2019/2020 voor een
totaalbedrag van € 30.000,--.
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Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

6

517988

Actualisering Samenwerkingsconvenant
Verwijsindex Jongeren

In te stemmen met het Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Jongeren
Maastricht-Heuvelland, Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek (versie juli
2018).

7

504720

Aangaan Gemeenschappelijke Regeling
Milieuparken Geul & Maas 2019-2020

De Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas 2019-2020 aan te
gaan.

8

500065

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie Lokaal DNA inzake realisatie van
betaalbare seniorenappartementen en
starterswoningen in de gemeente Meerssen

De vragen van de fractie Lokaal DNA inzake realisatie van betaalbare
seniorenappartementen en starterswoningen in de gemeente Meerssen te
beantwoorden conform concept-brief.

9

500065

Dossier camping De Boskant: stand van
zaken met betrekking tot de door de
gemeenteraad op 27 augustus 2018 terzake
aangenomen motie.

De gemeenteraad middels schrijven te informeren over de stand van zaken met
betrekking tot de door de gemeenteraad op 27 augustus 2018 terzake
aangenomen motie.
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