Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 november 2019
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 19 november 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 19 november 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 19 november 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19
november 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

558371

Nieuw onderhoudscontract invoer wettelijk
verplichte officiële elektronische publicaties in
DROP

1. De invoer van officiële publicaties in DROP (gemeentelijke regelgeving en
verkeersbesluiten) uit te besteden aan de firma Daadkracht. DROP staat voor
(landelijke voorziening) Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (een
dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties);
2. de meerkosten ad € 785,-- bij te ramen in de 1e bestuursrapportage 2020.

5

537604

Gymzaal Beukeböschke te Meerssen

1. Het sluiten van gymzaal het Beukeböschke te Meerssen uit te stellen tot
medio 2020 en de gemeenteraad hierover te informeren conform conceptRaadsinformatiebrief;
2. het benodigde bedrag voor het langer openhouden van de gymzaal ter grootte
van € 5.250,-- bij te ramen in de 1e bestuursrapportage 2020 en te putten uit de
Algemene Reserve van de gemeente Meerssen.
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6

559034

1. Instellen maximum-snelheid van 60 km/uur
buiten de bebouwde kom (Deelgebied: Weg
van Ulestraten naar Schimmert tot de
gemeentegrens en Humcoven);
2. uitbreiden van de 30 km-zone binnen de
bebouwde kom te Ulestraten (Deelgebied:
Pastoor van Eysstraat, St. Catharinastraat en
Vliek)

In overeenstemming met de tekening in de bijlage Bebording
verkeersmaatregelen Ulestraten, die een onderdeel is van dit besluit, akkoord te
gaan met de volgende verkeersmaatregelen:
1. het terugbrengen van de snelheid van 80 km/uur naar 60km/uur op wegen
buiten de bebouwde kom:
A. Weg van Ulestraten naar Schimmert vanaf de gemeentegrens,
B. Nieuwe Vliekerweg,
C. Humcoven;
2. het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom van Ulestraten:
A. Pastoor Van Eijsstraat,
B. Nieuwe Vliekerweg,
C. Vliek;
3. dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant.

7

546446

Verzoek tot woningtoevoeging begane grond
Stationstraat 16 te Meerssen

Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om een woning te mogen
toevoegen op de begane grond van Stationstraat 16 te Meerssen.

8

527961

Verzoek tot woningtoevoeging Beekstraat 25
te Meerssen

Medewerking te verlenen aan het toevoegen van 2 woningen in plaats van 1
woning op de 2e en 3e verdieping van het rijksmonumentale pand Beekstraat 25
te Meerssen.

9

557064

Vaststelling en openbaarmaking van een
onbezoldigde, niet-ambtsgebonden,
nevenfunctie van de burgemeester

De niet-ambtsgebonden, onbezoldigde, nevenfunctie van de burgemeester,
zijnde bestuurslid van de Stichting MECENAS Parkstad Limburg Theaters, vast
te stellen en openbaar te maken.

10

531778

Bezwaarschrift met betrekking tot uitgevoerde De bewoners van de Herkenberg 16 te Meerssen te informeren over het te
werkzaamheden Herkenberg 16 te Meerssen. doorlopen proces.
Het college heeft terzake advies gevraagd
aan de Adviescommissie Bezwaarschriften.
De verwachting is dat de commissie op korte
termijn haar advies aan het college zal
uitbrengen.
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558883

Kortgedingdagvaarding aanbieders inzake
inschrijving jeugdhulp

1. De gemeente Maastricht te machtigen Meerssen te vertegenwoordigen in het
kort geding;
2. akkoord te gaan met de concept-volmacht.

12

531778

Beantwoording vragen ex artikel 40
De vragen van de fractie FOCUS inzake vestiging Trekpleister Drogisterij aan
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
Agnesplein Bunde te beantwoorden conform concept-brief.
door fractie FOCUS inzake vestiging
Trekpleister Drogisterij aan Agnesplein Bunde
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