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

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijsten B&Wvergaderingen d.d. 10 december 2019 en 12
december 2019

De besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 10 december 2019 en 12
december 2019 vast te stellen.

2

531787

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

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

560753

Raadsinformatiebrief stand van zaken
uitvoering Plan van Aanpak Meer uit
Meerssen halen: meer ruimte voor coulance

1. De concept-raadsinformatiebrief vast te stellen;
2. de overheveling van de budgetten naar 2020 mee te nemen in het
raadsvoorstel bestemming rekeningsaldo 2019.

5

560927

Handhaving van de kleedlokalen
buitensportaccommodaties op gemeentepolis
Brand- en Bedrijfsschadeverzekering in 2020
als overgangsjaar

De kleedlokalen van de buitensportaccommodaties in 2020 op de gemeentepolis
Brand- en Bedrijfsschadeverzekering te handhaven.

6

558691

Evaluatie gevolgen sluiting KCC (Klant
Contact Centrum) op vrijdag

1. Kennis te nemen van de evaluatieresultaten met betrekking tot de
vrijdagsluiting;
2. op grond van de evaluatieresultaten de huidige openstellingstijden van het
KCC te handhaven;
3. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de
resultaten van de evaluatie en handhaving van de openingstijden.
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559279

Klanttevredenheidsonderzoek gemeente
Meerssen 2019

1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) voor kennisgeving
aan te nemen;
2. te onderzoeken in hoeverre de gedane aanbevelingen realiseerbaar zijn en
tegen welke kosten;
3. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de
resultaten van het KTO.

8

560022

Vervroegde verkoop 4e Tranche belegging
Oyens & van Eeghen (OVE garantiefonds)

1. Akkoord te gaan met de vervroegde verkoop van de belegging 4eTranche
OVE garantiefonds begin 2020;
2. in te stemmen met het voorstel aan de gemeenteraad voor het instellen van
de reserve "Beleggingen Oyens & van Eeghen", voor het inzetten van de te
realiseren boekwinst gedurende de oorspronkelijke looptijd van de belegging in
de meerjarenbegroting t/m 2025, als dekkingsmiddel om de exploitatie budgettair
neutraal te laten verlopen en dit mee te nemen in de 1e bestuursrapportage
2020;
3. de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 via de 1e
bestuursrapportage 2020 aan te passen.
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9

557789

Toetreding tot en wijziging van de
gemeenschappelijke regeling BsGW
(Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen)

Gelet op de toestemming van de gemeenteraad overeenkomstig artikel 61
tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen:
1. toe te treden tot de Gemeenschappelijke regeling BsGW zoals deze komt te
luiden na het bijgevoegde wijzigingsbesluit;
2. in te stemmen met de toetreding van de colleges van burgemeester en
wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum,
Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Nederweert, Peel en Maas,
Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg,
Venlo, Voerendaal en Weert en het dagelijks bestuur van het Waterschap
Limburg voor zover deze colleges niet eerder rechtsgeldig zijn toegetreden;
3. in te stemmen met de uittreding van de gemeenteraden van de gemeenten
Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, EijsdenMargraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal,
Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen,
Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo,
Voerendaal en Weert en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg
voor zover deze organen eerder rechtsgeldig zijn toegetreden;
4. de regeling te wijzigen zoals deze komt te luiden na het bijgevoegde
wijzigingsbesluit;
5. het concept-delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Meerssen vast te
stellen.

10

560758

Te laat ingediende subsidieaanvragen 2020
vrijwilligersorganisaties

De hardheidsclausule artikel 16 van de Algemene Subsidieverordening
gemeente Meerssen 2017 toe te passen en de aanvragen van de in de
toelichting vermelde organisaties ontvankelijk te verklaren.

11

561277

Verwijderen gasaansluiting zwembad
Meerssen

Opdracht te verstrekken om de grootverbruik gasaansluiting bij zwembad
Meerssen te verwijderen en de kosten hiervan te verhalen bij de vereniging
zwembad Meerssen.

12

558068

Subsidieverzoek Vluchtelingenwerk
Heuvelland/Meerssen

1. Conform artikel 4:23, lid 3, sub d Algemene wet bestuursrecht een
subsidiebedrag van € 3.000,-- te verlenen aan Vluchtelingenwerk
Heuvelland/Meerssen voor hun activiteiten in 2020;
2. akkoord te gaan met de concept-beschikking.
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548307

Subsidie 2020 peuterprogramma MIK en
Spelenderwijs

1. Aan MIK een subsidie te verlenen van € 7.888,-- voor de uitvoering van
reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie over de periode 1
januari 2020 t/m 31 juli 2020;
2. aan Spelenderwijs een subsidie te verlenen van € 105.540,-- voor de
uitvoering van reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie over
de periode 1 januari 2020 t/m 31 juli 2020;
3. akkoord te gaan met de concept-beschikkingen.

14

552011

Subsidiëring welzijnsinstelling Trajekt in 2020

In het jaar 2020 de stichting Trajekt te subsidiëren voor een bedrag ter grootte
van € 352.967,--.

15

560529

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie Lokaal DNA inzake
tussenrapportage proces Energietransitie

1. De vragen van de fractie Lokaal DNA inzake de tussenrapportage van het
proces van de energietransitie te beantwoorden conform concept-brief;
2. in te stemmen met het versturen van het gezamenlijke raadsinformatiebulletin
van de subregio Regionale Energietransitie met een tussentijdse stand van
zaken.

16

550656

Aanpassing Convenant Stichting Duurzaam
Meerssen

1. In te stemmen met de aanpassing van het convenant met Stichting Duurzaam
Meerssen;
2. in te stemmen met het werkplan 2020 van Stichting Duurzaam Meerssen.
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560996

Uitbreiding 30 km-zone binnen de bebouwde In overeenstemming met de tekening in de bijlage Bebording
kom te Bunde (deelgebied Pasweg,
verkeersmaatregelen binnen de bebouwde kom van Bunde, die een onderdeel is
Pletsstraat, Maastrichterlaan en Vliegenstraat) van dit besluit, akkoord te gaan met de volgende verkeersmaatregelen:
1. het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom van Bunde
middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek en bijbehorende
borden A0130zb en A0130ze:
- Gedeelte Pasweg vanaf huisnummer 3,
- Pletsstraat,
- Gedeelte Maastrichterlaan tot en met huisnummer 82,
- Vliegenstraat;
2. het realiseren van een voetgangersoversteekplaats middels het aanbrengen
van witte markering op het wegdek en bijbehorende borden L02f:
- Roggeveldstraat ter hoogte van huisnummer 1a,
- Pletsstraat ter hoogte van huisnummer 45,
- Vliegenstraat ter hoogte van huisnummer 9,
- Pletsstraat ter hoogte van huisnummer 38;
3. het instellen van een parkeerverbod middels het aanbrengen van borden E01
in de Roggeveldstraat vanaf huisnummer 1a tot en met huisnummer 5;
4. dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant en te publiceren
in de Geulbode en het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter
inzage te leggen op de binnen de gemeente Meerssen gebruikelijke wijze.

18

531778

Bouwkundige staat Basiliek, in het bijzonder
de toestand van de pinakels

Het kerkbestuur Parochie H. Bartholomeus bij brief van 17 december 2019 te
verzoeken het college uiterlijk donderdag 19 december 2019 vóór 12.00 uur te
informeren over de veiligheidssituatie van de Basiliek, in het bijzonder de
pinakels.

19

531778

Voornemen gemeenteraad om de
raadsvergaderingen in 2020 conform
overeenkomst in de Tapperij De Proosdij te
organiseren

De exploitant van de Tapperij De Proosdij per brief te informeren over het
voornemen van de gemeenteraad de raadsvergaderingen in 2020 conform
overeenkomst in de Tapperij De Proosdij te organiseren.
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531778

Invoering en implementatie Wnra (Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren):
aanvulling op collegebesluit van 12 november
2019, namelijk toezending van de informatie
betreffende de Wnra aan de
Werkgeverscommissie

De Werkgeverscommissie de informatie betreffende de implementatie Wnra te
doen toekomen.
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