Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 september 2019
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluittekst
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 10 september 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 10 september 2019 vast te
stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 10 september 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 10
september 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

522812

Procesvoorstel implementatie
Dorpsontwikkelingsplannen (DOP’s)

1. Akkoord te gaan met het procesvoorstel inzake de implementatie van
Dorpsontwikkelingsplannen (DOP's);
2. akkoord te gaan met de inhuur van bureau Negen ten behoeve van
procesondersteuning DOP's en de kosten daarvan ter grootte van € 12.400,-- af
te dekken uit de post Sociale Vernieuwing;
3. akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief.

5

540679

Subsidieverstrekking Stichting Samen
Meerssen

1. Voor het jaar 2019 een incidenteel subsidie van € 3.000,-- te verlenen aan
Stichting Samen Meerssen ten behoeve van een werkbudget voor de stichting
en dit bedrag af te dekken uit de post Reserve stimulering krachtige en
toekomstbestendige vrijwilligersorganisaties;
2. de subsidie mee te nemen in de bestemming van het jaarrekeningresultaat
2019;
3. akkoord te gaan met de concept-beschikking aan Stichting Samen Meerssen.

6

550063

Realisatie en beheer openbaar watertappunt
bij kindcentrum De WereldSter te Meerssenwest

1. Akkoord te gaan met het convenant met WML inzake de realisatie en het
onderhoud van een watertappunt;
2. akkoord te gaan met de beoogde locatie voor het watertappunt.
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Het college van B&W heeft besloten:

7

550656

Convenant Stichting Duurzaam Meerssen

1. In te stemmen met het convenant Stichting Duurzaam Meerssen;
2. portefeuillehouder Sanders te machtigen tot ondertekening van het convenant;
3. het structureel benodigde bedrag van € 30.000,-- vanaf 2020 mee te nemen in
de gemeentelijke programmabegroting;
4. voor de jaarlijkse bijdrage van € 30.000,-- aan de Stichting Duurzaam
Meerssen af te wijken van het aanbestedingsbeleid conform artikel 18 van het
aanbestedingsbeleid.

8

552538

Raadsinformatiebrief stand van zaken
verbreden Gemeenschappelijke Regeling
(GR) Milieuparken Geul en Maas

De gemeenteraad te informeren conform concept-raadsinformatiebrief ‘Stand
van zaken verbreden GR Geul en Maas’.

9

543409

Gunning Herinrichting Pletsstraat te Bunde

Na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure waarbij de firma BLM
Wegenbouw op basis van een beoordeling van zijn ingediend projectplan met
een gewogen gemiddelde van 9,5 punten de inschrijving met de beste prijskwaliteitsverhouding heeft gedaan het werk te gunnen omtrent het project
Herinrichting Pletsstraat.

10

553083

Bestuursovereenkomst Pilots Klimaat
Adaptatie

1. De bestuursovereenkomst Pilots Klimaat Adaptatie vast te stellen;
2. de burgemeester bekrachtigt haar mandaat aan wethouder Sanders voor
ondertekening van de bestuursovereenkomst uitvoeringspilot ‘Gebiedsaanpak
Meerssen’ in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie op 16
september 2019.
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