Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 september 2018
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 11 september 2018

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 11 september 2018 vast te
stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 11 september 2018

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 11
september 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

509481

Verzoek om betaling van € 2.420,-- inclusief
BTW zijnde laatste betaling voor
werkzaamheden als auteur van het boek over
de geschiedenis van Meerssen

1. Een bedrag ad € 2.420,-- inclusief BTW zijnde laatste betaling voor wat betreft
de vergoeding voor het schrijven van het boek over de geschiedenis van
Meerssen aan de auteur betaalbaar te stellen;
2. dit bedrag te dekken uit de Meerjarenbegroting/post Toerisme.

5

509388

Aanbesteding AED’s (defibrillatoren):
onderhoud, vernieuwing en
reanimatietrainingen

1. Zowel het verzorgen van de reanimatiecursussen als het vernieuwen en
onderhouden van de AED’s te gunnen aan HartVeilig voor de komende vier jaar;
2. als gevolg hiervan het bijbehorende budget met ingang van 2019 conform de
tabel onder de financiële toelichting af te ramen.

6

510672

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit tot
toekenning van een
gehandicaptenparkeerkaart

Het bezwaar tegen de verlening van een gehandicaptenparkeerkaart, conform
advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften, nietontvankelijk te verklaren op grond van artikel 6:5 jo. 6:6 Awb (Algemene wet
bestuursrecht.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

514937

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie CDA inzake de nieuwe
subsidieregeling van het rijk omtrent regels
voor bouw en onderhoud van
sportaccommodaties en de aanschaf van
sportmaterialen

De vragen van de fractie CDA inzake de nieuwe subsidieregeling van het rijk
omtrent regels voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de
aanschaf van sportmaterialen te beantwoorden conform concept-brief.
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