Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 februari 2019
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 12 februari 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 12 februari 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 12 februari 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 12
februari 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

531117

Strategisch Actieplan: Middengebied ZuidLimburg. Van groen hart tot groene long

1. In te stemmen met het 'Strategisch Actieplan: Middengebied Zuid-Limburg.
Van groen hart tot groene long';
2. het Strategisch Actieplan te overhandigen aan de Tripool-gemeenten en dhr.
Marcel Boogers (BMC) als input voor het lobbydocument;
3. in te stemmen met burgemeester Ramaekers (Gulpen-Wittem) en wethouder
Van der Broek (Beekdalen) als bestuurlijke woordvoerders namens de
Middengebied-gemeenten voor de aanbieding van het rapport;
4. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief, mede als input voor een
informatieve raadsbijeenkomst voor de raadsleden van de Middengebiedgemeenten op 11 maart a.s.;
5. in te stemmen met de opdrachtverlening aan de gemeentesecretarissen voor
het uitwerken van een uitvoeringsprogramma en een uitvoeringsmodel voor de
agenda Middengebied.

5

518282

Jeugdbeleid openbare ruimte: verplaatsing
ontmoetingsplek Bunde

Akkoord te gaan met:
1. de procesaanpak (proeffase) voor het in een later stadium verplaatsen van de
ontmoetingsplek in Bunde zoals omschreven in dit voorstel en;
2. het intern onderzoeken van de mogelijkheden voor het realiseren van een
nabijgelegen trapveldje op de potentiële nieuwe locaties.
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Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

6

530595

Bewonersonderzoek toerisme Zuid-Limburg
(Maastricht-Heuvelland).

1. Kennis te nemen van het Bewonersonderzoek toerisme Zuid-Limburg
(Maastricht-Heuvelland);
2. de gemeenteraad over het onderzoek te informeren door akkoord te gaan met
de concept-raadsinformatiebrief over het Bewonersonderzoek toerisme ZuidLimburg (Maastricht-Heuvelland).
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