Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 augustus 2018
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijsten B&Wvergaderingen d.d. 21 augustus 2018 en 23
augustus 2018

De besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 21 augustus 2018 en 23
augustus 2018 vast te stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 21 augustus 2018

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 21
augustus 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

3

500063

Diverse uitnodigingen

Aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met
inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

4

513274

Concept-beleidsplan 2019 Politie Eenheid
Limburg

Het concept-beleidsplan 2019 Politie Eenheid Limburg aan de gemeenteraad
aan te bieden ter consultatie.

5

500406

Beslissing op bezwaarschrift van Bond van
Nederlandse Militaire Oorlogs- en
dienstslachtoffers (BNMO) tegen besluit om
subsidieverzoek niet te honoreren

1. Het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften over
te nemen;
2. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
3. het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit van 25 januari
2018 te herroepen;
4. de hardheidsclausule toe te passen;
5. aan BNMO een financiële bijdrage van € 250,-- toe te kennen.

6

500038

Nieuwe verordeningen Gemeentewet ex
artikel 212, 213 en 213a

In te stemmen met het concept-raadsvoorstel om:
1. de verordeningen Gemeentewet ex artikel 212, 213 en 213a vast te stellen;
2. de oude verordeningen Gemeentewet ex artikel 212, 213 en 213a in te
trekken.

7

504517

Intrekking aanbesteding dakrenovatie
Bestuurscentrum

De gunning van de opdracht voor de dakrenovatie van het Bestuurscentrum in te
trekken en over te gaan tot een nieuwe, eventuele openbare aanbesteding.
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Het college van B&W heeft besloten:

8

502535

Evaluatie geluidscherm Meerssen I

1. De evaluatie geluidscherm Meerssen I voor kennisgeving aan te nemen;
2. de aangepaste geluidscontouren als gevolg van de geluidschermen in 2019
mee te nemen in de tussenevaluatie van het beleidsplan geluid in 2019;
3. vooruitlopend op de tussenevaluatie van het beleidsplan geluid in 2019, de
aangepaste geluidscontouren als gevolg van de geluidschermen op te nemen in
de bestaande werkprocessen;
4. conform het verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een
accountantsverklaring op te stellen voor Meerssen;
5. op basis van de evaluatie en de concept-eindafrekening van ProRail een
ophoging van de uitvoeringssubsidie aan te vragen bij het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat;
6. de bewoners langs het spoor in Geulle (Hulserstraat) en in Bunde
(Alexanderlaan) te informeren over de afronding van het traject door middel van
de concept-bewonersbrief;
7. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de
afronding.

9

501174

Motie Revitalisering Rothem

De gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen
van de stand van zaken omtrent de Motie: Revitalisering Rothem.

10

511530

Aanvullende zienswijze bestemmingsplan
uitbreiding agrarisch bedrijf Weert 93 te
Bunde

1. De aanvullende zienswijze te betrekken bij de besluitvorming;
2. akkoord te gaan met de concept-beantwoording;
3. de aanvullende zienswijze toe te voegen aan de Nota van zienswijzen
behorende bij het bestemmingsplan Weert 93 te Bunde onder B. nr. 15;
4. de nieuwe Nota van zienswijzen door te leiden naar de gemeenteraad als
aangepaste nota bij de behandeling van het raadsvoorstel uitbreiding agrarisch
bedrijf Weert 93 te Bunde.

11

501758

Plaatsing meetapparatuur luchthaven
Maastricht Aachen Airport

De raadsinformatiebrief met nadere informatie omtrent de stand van zaken
betreffende het verzoek van de gemeente om meetapparatuur te plaatsen bij de
luchthaven MAA vast te stellen.
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Het college van B&W heeft besloten:

12

506269

Duurzaamheidsfonds van de Stichting
Duurzaam Meerssen

1. Het ingekomen verzoek van de Stichting Duurzaam Meerssen voor
kennisgeving aan te nemen;
2. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 27 september
2018.

13

513605

Reactie verkoop Papierfabriek

Conform concept-schrijven zijn ongenoegen kenbaar te maken aan het college
van Gedeputeerde Staten over het niet betrekken van de gemeente Meerssen in
de besluitvorming over verkoop van de papierfabriek te Meerssen.

14

511979

Toestemming aangaan 'Centrumregeling
Verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg
2019'

1. In te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling 'Centrumregeling
Verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019';
2. de gemeenteraad ex artikel 1, tweede lid Wet gemeenschappelijke regelingen
toestemming te vragen voor het aangaan van de 'Centrumregeling Verwerving
Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019'.

15

501578

Toekomstagenda Actieplan 2018-2019
behorende bij Toekomstagenda 2022
Maastricht Heuvelland

Het voorliggende Actieplan 2018-2019 definitief vast te stellen.

16

512517

Vaststelling Raadsinformatiebrief en
communicatie Kindcentrum

De raadsinformatiebrief conform concept vast te stellen en deze tevens (actief)
naar Meer Vandaag en L1 te sturen.

17

500620

Mobiliteitsplan Stella Maris College en daaruit
voortvloeiende verkeersmaatregelen

1. Het mobiliteitsplan Stella Maris College vast te stellen;
2. het concept-verkeersbesluit vrij te geven voor inspraak;
3. op het investeringsplan 2019 een bedrag van € 25.000,-- op te nemen.

18

500065

Beantwoording vragen ex artikel 40
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
door fractie Lokaal DNA inzake het gebruik
van sociale media door leden van het college
van Burgemeester en Wethouders.

Wethouder Jan Gulikers te mandateren voor de verdere afhandeling van de
vragen van de fractie Lokaal DNA inzake het gebruik van sociale media door
leden van het college van Burgemeester en Wethouders.
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19

500065

Dossier camping De Boskant: uitvoering van
de door gemeenteraad op 27 augustus 2018
aangenomen motie over de aan de orde
zijnde zaken met betrekking tot camping De
Boskant.

Middels schrijven de adviseur van de exploitant van camping De Boskant te
informeren over het resultaat van de besluitvorming van de Raad van 27
augustus 2018.
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