Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 januari 2020
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijsten B&Wvergaderingen d.d. 14 januari 2020 en 16
januari 2020

De besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 14 januari 2020 en 16 januari
2020 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 14 januari 2020

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 14
januari 2020 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

559701

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving 2020

Het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020
vast te stellen.

5

562673

Wijziging Uitvoeringsbesluit hoogwaardig
handhaven en debiteuren Participatiewet,
IOAW (wet Inkomensvoorziening Oudere en
gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers)
en IOAZ (wet Inkomensvoorziening Oudere
en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen
Zelfstandigen) Maastricht-Heuvelland 2016
e.v.

In te stemmen met het concept ‘Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit
hoogwaardig handhaven en debiteuren Participatiewet, IOAW en IOAZ
Maastricht Heuvelland 2016 e.v.’
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Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

6

562273

Problematiek herstel pinakels basiliek
Meerssen

1. Kennis te nemen van de situatie omtrent de basiliek en de uitkomsten van de
overleggen met het kerkbestuur hierover;
2. in te stemmen met de plaatsing van hekwerken rond de basiliek in verband
met het veiligheidsrisico;
3. de kosten voor de plaatsing en de huur van de hekwerken met een maximum
bedrag van € 6.345,-- bij te ramen en te verwerken in de eerste
bestuursrapportage van 2020;
4. in te stemmen met een financiële tegemoetkoming aan het kerkbestuur van
€ 1.767,50 als compensatie voor de heffing van de leges voor de vervanging van
de pinakel en deze kosten bij te ramen en te verwerken in de eerste
bestuursrapportage van 2020;
5. in te stemmen met de concept-brief aan het kerkbestuur.

7

563260

Aanvraag subsidie Stichting Meer Vandaag
voor Prinsentreffen 2020

Een subsidie ad € 1.500,-- te verstrekken aan Stichting Meer Vandaag voor het
organiseren van het Prinsentreffen 2020 op 5 februari 2020 in de Koel te
Rothem.
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