Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 juni 2018
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 12 juni 2018

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 12 juni 2018 vast te stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 12 juni 2018

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

506714

Raadsinformatiebrief
gemeenschapsvoorziening Bunde

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de
gemeenschapsvoorziening Bunde.

5

501263

Raadsinformatiebrief evaluatie zwemkaartjes
Polfermolen en bijdrage gemeente
Valkenburg aan zwembad Meerssen

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief aangaande zwemkaartjes
Polfermolen en bijdrage gemeente Valkenburg aan zwembad Meerssen.

6

503857

Overeenkomst MTB Wsw 2018

In te stemmen met de overeenkomst inzake de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) 2018 met MTB.

7

504001

Plaatsen Struikelstenen

1. Provinciaal subsidie aan te vragen voor het leggen van tien struikelstenen en
een daaraan gekoppeld educatief project basisscholen;
2. het project met inzet van (vrijwilligers)organisaties uit te voeren.

8

501754

Programmarekening gemeente Meerssen
2017

1. Akkoord te gaan met de Programmarekening gemeente Meerssen 2017
inclusief het voordelig resultaat van € 1.286.356,-- en dit toe te voegen aan de
algemene reserve;
2. akkoord te gaan met het hierbij behorende concept-raadsvoorstel.
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Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

9

501889

Bestemming voordelig resultaat van de
rekening van baten en lasten 2017.

In te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarin opgenomen de
bestemming van een gedeelte van het voordelig resultaat van de rekening van
baten en lasten 2017 en dit te onttrekken uit de algemene reserve.

10

506799

Kaderbrief begroting 2019-2022

De concept-raadsinformatiebrief inzake de Kaderbrief begroting 2019-2022 te
accorderen.

11

506754

1e bestuursrapportage 2018

1. Akkoord te gaan met voorliggende 1e concept-bestuursrapportage 2018;
2. akkoord te gaan met bijbehorend concept-raadsvoorstel.

12

505889

Motie nieuwe naam gymzaal Ulestraten

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

13

502023

Aangaan addendum overeenkomst TOS
(Transport-Overslag-Sortering)
verpakkingsmateriaal PMD (Plastic- en
Metalen verpakkingen en Drankenkartons)

Akkoord te gaan met het "Addendum overeenkomst TOS verpakkingsafval” en
het addendum te laten ondertekenen door de burgemeester.

14

501956

Tweede verlenging contract voor het
overslaan, transporteren en sorteren van
PMD-afval

1. Het contract met van Scherpenzeel voor het overslaan, transporteren en
verwerken van Plastic- en Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD) voor
de periode 2019, 2020 en 2021 te verlengen;
2. van Scherpenzeel hierover te berichten conform concept-brief.

15

500065

Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) op 27 juni 2018

Burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz volmacht te geven om het college op de
ALV van de VNG op 27 juni 2018 te vertegenwoordigen.
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