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

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

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

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

2

500061

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

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

523686

Besluit maatschappelijke ondersteuning
gemeente Meerssen 2019

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019 vast te
stellen per 1 januari 2019 onder gelijktijdige intrekking van het Besluit
maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2017 versie 2.

5

523739

Subsidieverzoek 2019 van stichting MEE

1. Akkoord te gaan met het subsidiëren van stichting MEE Zuid-Limburg ter
continuering van de onafhankelijke cliëntondersteuning voor 1 jaar, het jaar
2019;
2. akkoord te gaan met de concept-brief.

6

524254

Subsidieverzoek 2019 van Steunpunt
Mantelzorg Zuid

Akkoord te gaan met het subsidieverzoek van Steunpunt Mantelzorg Zuid voor
het jaar 2019 en een bedrag van € 56.597,-- inclusief BTW te verlenen.

7

523605

Subsidieverzoeken 2019 peuteropvang MIK
en Spelenderwijs.

1. Op grond van artikel 10, Verordening Peuterprogramma Gemeente Meerssen
2017, aan MIK een subsidie te verlenen van € 37.638,-- voor de uitvoering van
reguliere peuteropvang en de uitvoering van het aanbod aan voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) in 2019;
2. op grond van artikel 10, Verordening Peuterprogramma Gemeente Meerssen
2017, aan Spelenderwijs een subsidie te verlenen van € 152.258,-- voor de
uitvoering van reguliere peuteropvang en de uitvoering van het aanbod aan VVE
in 2019;
3. akkoord te gaan met de concept-beschikkingen.
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8

524593

Certificeringstraject ‘Gezonde & Veilige
school’ Stella Maris college Meerssen

1. Kennis te nemen van het project "Gezondheid en veiligheid in en om de
school Maastricht-Heuvelland";
2. dit initiatief te steunen door akkoord te gaan met het certificeringstraject van
Stella Maris College Meerssen;
3. de kosten voor de certificering te dekken uit bestaand budget binnen de
begroting.

9

524892

Nadere regels Jeugdhulp 2019

De Nadere regels Jeugdhulp gemeente Meerssen 2019 vast te stellen per 1
januari 2019 onder gelijktijdige intrekking van het Besluit Jeugdhulp gemeente
Meerssen 2017.

10

524607

Aanpassing overeenkomst zonne-energieopwekkingsinstallatie

Akkoord te gaan met het verzoek van de EMEC (Eerste Maastrichtse Energie
Coöperatie) om de symbolische retributie te verlagen.

11

524847

Verzoeken om een inzamelvergunning voor
textiel en schoeisel voor het jaar 2019

1. Kennis te nemen van de ingekomen verzoeken om een inzamelvergunning
textiel en schoeisel voor het jaar 2019;
2. de Stichting Aktie '68 en de Stichting Make-A-Wish aan te wijzen als
inzamelaars voor ieder een huis aan huis inzamelronde voor 2019;
3. de overige verzoeken om een inzamelvergunning te weigeren.

12

525328

Begrotingswijziging Gemeenschappelijke
Regeling Geul en Maas (regionale
milieuparken)

1. Kennis te nemen van de tariefstijgingen die het bestuur van de GR Geul en
Maas via een begrotingswijziging van de GR-begroting 2019 gaat
doorberekenen aan de deelnemende gemeenten (verhoging GRinwonersbijdrage);
2. de gemeenteraad te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

13

524757

Aanpassing criteria
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

1. Het aanvraagformulier 2019 met gewijzigde criteria om in aanmerking te
komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken vast te stellen;
2. op grond van artikel 11 van de Verordening Tarievenlijst Openbare Werken
2019 te bepalen dat voor het in behandeling nemen van de aanvraag die moet
worden geweigerd 10% van het legesbedrag verschuldigd is.
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14

524871

Stand van zaken Sint Catharinastraat te
Ulestraten

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het dossier Sint
Catharinastraat;
2. gezien de samenhang tussen de verschillende vakgebieden onderling en ook
de diverse verschillende uitdagingen en te verrichten verschillende
werkzaamheden binnen de vakgebieden, offerte te vragen voor inhuur externe
projectmanager voor de aansturing, coördinatie en bewaking;
3. aangezien de aan de orde zijnde verschillende vakgebieden onder 3
verschillende portefeuillehouders vallen, wethouder Volders aan te wijzen als
coördinerende wethouder;
4. bij gebrek aan tijd en expertise binnen de ambtelijke organisatie offerte te
vragen voor inhuur expertise op het gebied van bodem en grondmechanica.
De overige beslispunten worden op een later moment ter besluitvorming aan het
college voorgelegd.

15

500065

Inhuur RO groep voor de afronding van de
rapportage gemeenschapshuizen.

De RO groep de opdracht te verstrekken voor de afronding van de rapportage
gemeenschapshuizen.

16

500065

Begrotingstoezicht 2019 door de provincie
Limburg.

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over het begrotingstoezicht
2019 door de provincie Limburg.

17

500065

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie Lokaal DNA inzake Financieel
Toezicht door provincie Limburg.

De vragen van de fractie Lokaal DNA inzake Financieel Toezicht door provincie
Limburg te beantwoorden conform concept-brief.

18

500065

Verzoek Ondernemersvereniging Sfeervol
De Ondernemersvereniging Sfeervol Meerssen voor het organiseren van het
Meerssen om een startsubsidie van
evenement `Keersjmes in Meerssje` een startsubsidie toe te kennen van
€ 10.000,-- voor de opstart van het
€ 5.000,--.
evenement `Keersjmes in Meerssje` kerstmis
2018 (cultureel muziekfestijn ten behoeve van
promotie van Meerssen)
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