Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 november 2018
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluittekst
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 13 november 2018

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 13 november 2018 vast te stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 13 november 2018

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 13
november 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

521345

Overeenkomst Rijksvaccinatieprogramma
GGD Zuid-Limburg

Akkoord te gaan met de overeenkomst Rijksvaccinatieprogramma GGD ZuidLimburg.

5

520301

Uitvoering opdracht opstellen warmtekaarten
als gevolg van de koppeling Groene Net met
Maastricht en Meerssen

De offerte van CE Delft en de opdrachtverstrekking van de gemeente Maastricht
voor kennisgeving aan te nemen.

6

520299

Regiobijeenkomst MJPG
(Meerjarenprogramma Geluidsanering) Spoor

1. De uitnodiging van ProRail voor kennisgeving aan te nemen;
2. de bewoners die betrokken geweest zijn bij het opstellen van de visie
"geluidschermen gemeente Meerssen MJPG 2018" actief te informeren over de
bijeenkomst en niet de communicatie van ProRail af te wachten.
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7

502524

Herbestemmingsmogelijkheden Groote Molen 1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de
te Meerssen
herbestemming van de Groote Molen;
2. niet in te stemmen met het verzoek van Dogstar om van de gemeente een
subsidie van € 500.000,-- en een lening van € 500.000,-- te ontvangen voor een
bedrijfsverplaatsing;
3. wel positief te staan tegenover een duurzame herbestemming en eigenaren
uit te nodigen om zelf een haalbare herbestemming aan te dragen;
4. conform motie de gemeenteraad te informeren over de resultaten van de
verkenning van de herbestemmingsmogelijkheden conform conceptraadsinformatiebrief.

8

521740

Vaststelling aanvraag ophoging
uitvoeringsbudget geluidschermen Meerssen
II en Meerssen III

1. Akkoord te gaan met het VTW (verzoek tot wijziging) formulier aanvullend
budget van ProRail;
2. de planning voor Meerssen II en Meerssen III voor kennisgeving aan te
nemen;
3. ProRail te informeren over het genomen besluit.

9

522400

Raadsinformatiebrief afronding fase 2 en 3
Streetwise

Te verzoeken om de raadsinformatiebrief te agenderen voor de
raadsadviesvergadering van 28 november a.s.

10

500065

Voornemen van Stichting Limburgs
De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs middels brief uit te nodigen voor
Voortgezet Onderwijs (LVO) om af te wijken
een overleg over de gewijzigde opstelling van de Stichting Limburgs Voortgezet
van de overeenkomst tussen LVO en de
Onderwijs.
gemeente d.d. 2 augustus 2016 over
overgang van het VMBO naar het Stella Maris
College
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11

500065

Realisatie openbaar speelterrein bij
Kindcentrum De WereldSter te MeerssenWest

1. Akkoord te gaan met de extra incidentele kosten van € 54.577,-- voor de
realisatie van het openbaar speelterrein tussen Kindcentrum De WereldSter en
gemeenschapshuis De Stip conform bijlage 1, en dit te dekken uit het
projectbudget Kindcentrum;
2. INNOVO te machtigen en volmacht te verstrekken voor de realisatie van het
speelterrein;
3. conform artikel 18 van de aanbestedingsregels de opdracht voor de realisatie
van het speelterrein onderhands weg te zetten bij Yalp;
4. akkoord te gaan met de voorgestelde bruikleenovereenkomst met
schoolbestuur INNOVO inzake het in gebruik geven van het openbaar
speelterrein;
5. de structurele jaarlijkse kosten voor onderhoud, inspecties en verzekering bij
de 1e bestuursrapportage 2019 meerjarig bij te ramen met € 1.831,-- op de post
Speeltoestellen;
e
6. de jaarlijkse storting in de reserve Speelterreinen bij de 1 bestuursrapportage
2019 op te hogen met € 8.000,--.
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