Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 augustus 2018
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 14 augustus 2018

De besluitenlijst van de B&W vergadering d.d. 14 augustus 2018 vast te stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 14 augustus 2018

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 14
augustus 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

3

512773

Renteherziening geldlening GL-24 welke is
doorverstrekt aan Wonen Meerssen

Akkoord te gaan met de renteherziening van geldlening GL-24 tegen 0,85% bij
de BNG voor 13 jaar annuïtair met een renteherziening na 10 jaar. Deze lening
is doorverstrekt aan Wonen Meerssen met een opslag voor risico's en
administratiekosten van 0,2%.

4

509267

Raadsinformatiebrief Kengetallen 2017 en
Nieuwe initiatieven armoedebeleid 2018

1. De gemeenteraad te informeren over de kengetallen inzake het minimabeleid
2017 en nieuwe initiatieven in 2018 conform concept-Raadsinformatiebrief;
2. een eenmalige bijdrage ad maximaal € 2.500,-- (begroot € 2.200,--) uit de
incidentele armoedegelden te leveren voor de opstart van het
voedselinzamelingsproject Juupu op het Stella Maris College voor De
Ruggesteun;
3. een eenmalige bijdrage ad € 1.000,-- uit de incidentele armoedegelden te
leveren aan het initiatief Mujeres para Mujeres;
4. het project Speaking Minds van Stimulanz, Save the Children en Defence for
Children in 2018 te implementeren op het Stella Maris College en de incidentele
kosten ad € 17.258,-- te dekken uit de incidentele armoedegelden;
5. het project Speaking Minds te waarborgen door minimaal 2 medewerkers van
Stichting Lyvia op te leiden voor de uitvoering van dit project vanaf 2019 en de
kosten van Stichting Lyvia (opleidingsuren) te dekken uit het reeds
gereserveerde budget voor het Buddyproject van Stichting Lyvia uit de
structurele armoedegelden;
6. de kosten van het project Speaking Minds door Stichting Lyvia vanaf 2019 te
dekken uit het reeds gereserveerde budget voor het Buddyproject van Stichting
Lyvia uit de structurele armoedegelden.

Pagina 1 van 2

Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

5

503204

Handhaven Peutercentrum ’t Vliegje

1. De houder een aanwijzing te sturen waarin wordt verwoord welke maatregelen
genomen dienen te worden;
2. na afloop van de genoemde termijnen in de aanwijzing de GGD Zuid Limburg
de opdracht te verstrekken om een extra onderzoek te laten verrichten om de
geconstateerde tekortkomingen nogmaals te inspecteren;
3. ten aanzien van de oudercommissie geen handhavingsmaatregel op te
leggen, maar alleen een waarschuwing te geven met een herstelperiode tot een
volgende reguliere inspectie.

6

512699

Uitkoop woningen (Westbroek 43 te Geulle)
onder hoogspanningsverbindingen van het
Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie.

1. Over te gaan tot koop van de woning Westbroek 43 conform conceptkoopovereenkomst;
2. indien een periode van leegstand ontstaat, deze te overbruggen door het
bedrijf Ad Hoc Beheer in te zetten.

7

511530

Uitbreiding agrarisch bedrijf Weert 93 te
Bunde

1. Akkoord te gaan met de concept-Nota van zienswijzen;
2. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel;
3. de stukken horende bij het bestemmingsplan Weert 93 te Bunde inclusief Nota
van zienswijzen door te leiden naar de eerstvolgende raadsvergadering.

8

500065

Naamgeving gymzaal Ulestraten

De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over het
verloop van het proces uitvoering motie d.d. 30 mei 2018 om te komen tot een
naam voor de nieuwe gymzaal in Ulestraten.
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