Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 27 februari 2018
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

335671

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 20 februari 2018.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 20 februari 2018 vast te stellen.

2

335661

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 20
februari 2018.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 20
februari 2018 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

335669

Diverse uitnodigingen.

Aan de uitnodigingen zoals vermeld in de
toelichting gehoor te geven.

4

334125

Verlenging samenwerkingsovereenkomst
Meerssen-Maastricht voor de
huishoudelijke afvalinzameling en het
reinigen van de openbare ruimte
(machinale veegwerkzaamheden en
onkruidbestrijding in de goten) tot en met
2019.

1. De samenwerkingsovereenkomst met
Maastricht voor de huishoudelijke
afvalinzameling en het reinigen van
de openbare ruimte te verlengen tot
en met het jaar 2019;
2. Maastricht schriftelijk te berichten dat
dezerzijds akkoord wordt gegaan met
het door hen middels brief gedane
voorstel.

5

334353

Budgetregeling 2018.

In te stemmen met de voorliggende
budgetregeling 2018.

6

334483

Resultaat Europese aanbesteding voor de
inkoop van gemeentelijke
restafvalzakken.

Sphere Nederland B.V. conform conceptbrief te berichten over de definitieve
gunning met betrekking tot de inkoop van
gemeentelijke restzakken.

7

334591

Overeenkomst VVV Zuid-Limburg gemeente Meerssen inzake het
Routepunt Zuid-Limburg periode 1 januari
2018 tot 1 januari 2023.

Akkoord te gaan met:
1. het in afwijking van artikel 18 van de
Beleidsregels Aanbestedingen
gemeente Meerssen 2017
continueren van de overeenkomst
VVV Zuid-Limburg - gemeente
Meerssen inzake het Routepunt ZuidLimburg voor de periode 1 januari
2018 tot 1 januari 2023;
2. het structureel bijramen van de kosten
ad € 1.500,-- op jaarbasis betreffende
vervanging, vernieuwing en
schoonmaak borden toeristischrecreatieve routes via de 1e
bestuursrapportage 2018.
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