Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 maart 2018
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

338238

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

2

338684

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

3

338241

Openbare besluitenlijsten van de
vergaderingen van GS van Limburg d.d. 13
maart 2018 en 20 maart 2018

De openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van GS van Limburg d.d. 13
maart 2018 en 20 maart 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

4

338242

Diverse uitnodigingen

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

5

336746

Verkoop van uitrijkaarten voor de
Akkoord te gaan met de verkoop van uitrijkaarten voor de parkeergarage
parkeergarage Proosdijpark aan ondernemers Proosdijpark aan ondernemers. Deze uitrijkaarten kunnen de ondernemers als
om aan te bieden aan hun klanten
service aanbieden aan hun klanten.

6

337094

Verzoek om een drietal woningen toe te
voegen op het perceel Boschstraatje
ongenummerd te Bunde

Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om woningen te mogen
realiseren op het perceel Boschstraatje ongenummerd te Bunde.
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Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

337279

Plaatsing van een ondergronds
containersysteem ten behoeve van restafval en
GFT bij de Vauwerhof, Hof van Oranje en de
appartementen bij de nieuw te bouwen
supermarkt aan het St. Agnesplein in Bunde.

1. Een ondergrondse container voor restafval en groente-, fruit- en tuinafval te
plaatsen bij Vauwerhof, Hof van Oranje en de appartementen bij de nieuw te
bouwen supermarkt in Bunde;
2. hiervoor per saldo een krediet te voteren van ca. € 20.000,-- (helft van de
kosten van 2 containers en de volledige kosten van de container bij Hof van
Oranje);
3. de helft van de totaalkosten voor de containers bij Vauwerhof en het St.
Agnesplein in Bunde in rekening te brengen bij Wonen Meerssen op basis van
hieromtrent gemaakte afspraken;
4. voor aanschaf, plaatsing en het beheer en onderhoud van deze 3 containers
een offerte te vragen bij Rd4, als vervolgopdracht op de 23 reeds door Rd4
geplaatste ondergrondse containers.

8

337996

Verlenging gebruiksovereenkomst gemeente
Meerssen – Vereniging Zwembad Meerssen

Conform concept-addendum de gebruiksovereenkomst met de Vereniging
Zwembad Meerssen voor maximaal twee maanden te verlengen.

9

336733

Bestemming rekeningsaldo 2017 middelen
Onderwijsachterstandenbeleid

Via het raadsvoorstel 'Bestemming saldo van de rekening van baten en lasten
2017' incidenteel een bedrag ad € 20.038,-- van de post
'Onderwijsachterstandenbeleid' toe te wijzen aan dezelfde post voor 2018.

10

338181

Transformatieplan Gecertificeerde Instellingen
Leger des Heils Jeugdbescherming &
Reclassering (LdH), William Schrikker Groep
(WSG) en Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ)

1. Het advies van de stuurgroep jeugd Zuid-Limburg om de inhoud van het
transformatieplan van de drie Gecertificeerde Instellingen ('Zichtbaar Verbinden')
over te nemen;
2. het advies van de stuurgroep jeugd Zuid-Limburg, om voor het plan 'Zichtbaar
Verbinden' € 360.000,-- beschikbaar te stellen op schaal van Zuid-Limburg, over
te nemen;
3. een bedrag van € 17.280,-- beschikbaar te stellen voor het plan 'Zichtbaar
Verbinden' vanuit het jeugdbudget, als bijdrage vanuit de gemeente Meerssen.

11

337160

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement De vragen van de fractie BRUG-M inzake aanbesteding exploitatie van Sporthal
van Orde gemeenteraad gesteld door fractie
Marsana te beantwoorden conform concept-brief.
BRUG-M inzake aanbesteding exploitatie van
Sporthal Marsana
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Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

12

337682

Verzoek zwembad Geulle om een bijdrage
voor de aanschaf van een seniorentrap ten
behoeve van het zwembad

Een subsidiebedrag beschikbaar te stellen van € 2.130,-- (exclusief BTW, oftewel
€ 2.577,-- inclusief BTW) voor de aankoop van de seniorentrap waarbij dit bedrag
wordt gedekt uit het Leefbaarheidsfonds Geulle.
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