Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 januari 2019
Volgnr

Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 22 januari 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 22 januari 2019 vast te stellen.

2

500061

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 22 januari 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 15
januari 2019 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

522973

Aanpassing beginpagina gemeentelijke
website www.meerssen.nl

1. Akkoord te gaan met de aanpassing van de beginpagina van de gemeentelijke
website door middel van het gebruik van widgets;
2. de portal te verwijderen en de buttons naar ontdekmeerssen.nl en
toerismemeerssen.nl een plek te geven op de nieuwe beginpagina;
3. akkoord te gaan met de prijsopgave van de leverancier van de website
GemeenteOplossingen.

5

528653

Deelname aan televisieserie 'Hier is mijn
vaderland ...'

Deel te nemen aan de televisieserie 'Hier is mijn vaderland...'. De kosten
bedragen € 5.200,-- (exclusief BTW).

6

527226

Uitvoeringsbesluit aanvullende bijzondere
bijstand levensonderhoud jongeren 18 t/m 20
jaar Participatiewet Maastricht-Heuvelland
2019 e.v.

1. Akkoord te gaan met het concept-Uitvoeringsbesluit aanvullende bijzondere
bijstand levensonderhoud jongeren 18 t/m 20 jaar Participatiewet MaastrichtHeuvelland 2019 e.v. dat per 1 maart 2019 in werking treedt;
2. het Uitvoeringsbesluit aanvullende bijzondere bijstand levensonderhoud
jongeren 18 t/m 20 jaar Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v. per 1
maart 2019 in te trekken.
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Volgnr

Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

528572

Schenking kunstwerk 'Cyclus'

1. Het kunstwerk 'Cyclus' als schenking te aanvaarden (op grond van art. 160 lid
1 onder e Gemeentewet);
2. akkoord te gaan met de daaraan verbonden incidentele kosten ad € 4.300,-e
en structurele kosten ad € 170,-- en deze bij te ramen in de 1
bestuursrapportage 2019 ten laste van de algemene reserve.

8

526100

Deelname Erfgoedkaart Limburg

1. Deel te nemen aan de Erfgoedkaart Limburg;
2. de dienstverleningsovereenkomst hiervoor te ondertekenen;
e
3. de eenmalige bijdrage in de ontwikkelfase ad € 2.000,-- bij te ramen in de 1
bestuursrapportage 2019;
4. de structurele jaarlijkse exploitatiekosten ad € 750,-- voor de periode 2019e
2023 jaarlijks bij te ramen in de 1 bestuursrapportage 2019 en
meerjarenbegroting;
5. de kosten van 1 dag externe ondersteuning Nedgraphics ad € 1.500,-- voor
e
2019 bij te ramen in de 1 bestuursrapportage 2019.

9

528460

Overeenkomst MTB 2019 inzake uitvoering
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

In te stemmen met de overeenkomst inzake de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) 2019 met MTB.

10

509318

Beëindiging onderwijsgebruik basisschool De
Gansbeek te Meerssen (overdracht pand)

1. Akkoord te gaan met de 'Verklaring buitengebruikstelling' ten behoeve van de
overdracht van het eigendom van het pand aan de Gansbaan 44 van
schoolbestuur INNOVO naar de gemeente;
e
2. de kosten van het kadaster ad € 1.000,-- bij te ramen in de 1
bestuursrapportage 2019 en deze te dekken uit de Onderwijsreserve;
3. akkoord te gaan met de met INNOVO overeengekomen afkoopsom van
€ 40.000,-- en dit bedrag als volgt te verwerken:
a. € 34.000 toevoegen aan de Voorziening planmatig onderhoud eigen
gebouwen,
b. € 6.000 toevoegen aan de post Voormalig Junior College ten behoeve van de
exploitatie in 2019 van het pand aan de Proost de Beaufortstraat 45,
e
c. deze wijzigingen mee te nemen in de 1 bestuursrapportage 2019;
4. de kosten voor exploitatie en beheer van de Gansbaan 44 in 2019 ad
e
€ 33.200,-- bij te ramen in de 1 bestuursrapportage 2019 en deze kosten te
dekken uit de algemene reserve.
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Volgnr

Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

11

527869

Verantwoording ontvangen fondsen The
Butterfly House

1. De verantwoording ontvangen fondsen The Butterfly House voor kennisgeving
aan te nemen;
2. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de
verantwoording en uit te nodigen voor een bezoek aan de vlindertuin Meerssen.

12

527644

Aanbesteding inzameling en verwerking oud
papier en karton

1. Aan te haken bij de aanbesteding inzameling en verwerking oud papier en
karton die door de dienst Stadsbeheer van de gemeente Maastricht is gestart;
2. het contract met de inzamelaar te professionaliseren, met als doel de
veiligheid en opleiding van de beladers bij contract te regelen, echter zonder op
dit moment wijzigingen aan te brengen in de inzamelstructuur van oud papier en
karton.

13

525969

Ondersteuning WISE (World Information
Service on Energy) conform motie ‘Verzoek
om de campagne van Wise weer te
ondersteunen’

Uitvoering te geven aan de motie om de campagne tegen kerncentrale Tihange
weer te ondersteunen door:
1. € 2.500,-- over te maken aan WISE voor de ondersteuning van de campagne
tegen kerncentrale Tihange;
2. de omliggende gemeenten op te roepen WISE middels een financiële bijdrage
te ondersteunen;
3. WISE eind 2019 te verzoeken het college te informeren over de inzet van de
campaigner;
4. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren.

14

501380

Eindafrekening renovatie tennisbanen Bunde
en Geulle.

In te stemmen met de afrekening van de renovatie van de tennisbanen in Bunde
en Geulle.

15

526810

Stand van zaken werkzaamheden brug
Geuldalweg te Rothem

1. Kennis te nemen van de stand van zaken werkzaamheden omtrent brug
Geuldalweg;
2. na verlening van de Omgevingsvergunning de voorbereidende
werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van de brug Geuldalweg voort
te zetten en de brug met inachtneming van de gestelde voorwaarden in de
verleende vergunningen en in overleg en onder begeleiding van een ecoloog te
vervangen.

16

522044

Continuering project vitale verblijfsrecreatie

Deel te nemen aan de continuering van het project 'vitale verblijfseconomie' in
2019 en 2020.
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Volgnr

Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

17

500065

Beantwoording aanvullende vragen ex artikel
40 Reglement van Orde gemeenteraad
gesteld door fractie Lokaal DNA inzake
repressief toezicht provincie

De aanvullende vragen van de fractie Lokaal DNA inzake repressief toezicht
provincie te beantwoorden conform concept-brief.

18

500065

Raadsinformatiebrief over de stand van zaken In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de stand van zaken met
met betrekking tot het Provinciaal
betrekking tot het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Maastricht Aachen Airport,
Inpassingsplan (PIP) Maastricht Aachen
proefdraaien met straalmotoren en de Luchthavennota.
Airport, proefdraaien met straalmotoren en de
Luchthavennota
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