Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 30 januari 2018
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

332792

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 23 januari 2018.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 23 januari 2018 vast te stellen.

2

332789

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 23
januari 2018.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 23
januari 2018 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

332791

Diverse uitnodigingen.

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

4

331343

Gunning sloop woningen Westbroek 45
en 47 in Geulle.

De opdracht voor het uitvoeren van de
sloopwerkzaamheden van de woningen
aan de Westbroek 45 en 47 in Geulle
conform het sloopbestek nummer 4547RS
van 30 oktober 2017 op basis van de
laagste prijs te gunnen aan HP Demorec
te Maastricht.

5

331572

Afsluitbaar maken van de toegang tot de
parkeergarage gedurende de nachtelijke
uren.

1. In te stemmen met de uitvoer van de
volgende werkzaamheden:
a. de drie toegangsdeuren naar de
oude parkeergarage zelfsluitend
te maken met een tijdschakelaar
zodat deze in de nacht
dichtvallen,
b. het plaatsen van een hekwerk op
de keermuren van de trappen op
een lengte van vijf meter vanaf de
toegangen;
2. de financiële gevolgen te verwerken
in de 1e Bestuursrapportage 2018.

6

331769

Bestuursrapportage 3e kwartaal 2017
BsGW (Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen).

Kennis te nemen van de
bestuursrapportage 3e kwartaal 2017
BsGW.

7

332050

Motie geluidswallen.

In te stemmen met de conceptantwoordbrief aan de gemeenteraad.

8

328781

Uitvoeringsbesluiten Regionale
Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg:
vaststelling subregionale Planvoorraad
woningbouw en raadsinformatiebrief
daarover.

1. De planvoorraad woningbouw
Meerssen vast te stellen;
2. in te stemmen met de Subregionale
Planvoorraad Maastricht-Heuvelland;
3. de raadsinformatiebrief vast te stellen.
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9

307890

Deelname aan het landelijke project
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)
om de kwaliteit van adresgegevens van
ingeschrevenen in Meerssen te
verbeteren en fraude te bestrijden.

1. In te stemmen met de deelname aan
het project Landelijke Aanpak
Adreskwaliteit (LAA);
2. de bewerkersovereenkomst met ICTU
voor akkoord te tekenen;
3. bij wijze van proef voor het
huisbezoek van de eerste 90 risico
adressen in het kader van dit project
gebruik te maken van het
deurwaarderskantoor Janssen &
Janssen;
4. in te stemmen met de overeenkomst
met Stichting Netwerk
Gerechtsdeurwaarders (SNG) om de
hieronder genoemde
gerechtsdeurwaarders de huisbezoeken
af te laten leggen;
5. de kosten hiervan te betalen uit de
vergoeding die de gemeente voor deze
huisbezoeken van het Rijk ontvangt;
6. in het kader van deze huisbezoeken de
gerechtsdeurwaarders mevrouw
M.T.J.J. van Ravenstein en mevrouw
D.L. Stakenburg voor de duur van het
project LAA aan te stellen als
onbezoldigd gemeenteambtenaar
(zonder opsporingsbevoegdheid);
7. mevrouw M.T.J.J. van Ravenstein en
mevrouw D.L. Stakenburg voor de duur
van dit project en uitsluitend voor dat
onderdeel aan te wijzen als
toezichthouder, bedoeld in artikel 4.2
Wet basisregistratie personen.

10

329516

Verhuur door INNOVO van groepslokalen
in basisschool De Triangel (Ulestraten) en
basischool De Lindegaerd (Rothem) ten
behoeve van peuteropvang en
buitenschoolse opvang.

1. Toestemming te verlenen aan
schoolbestuur INNOVO voor het
verhuren van een ruimte in
basisschool De Lindegaerd ten
behoeve van peuteropvang van
Spelenderwijs;
2. toestemming te verlenen aan
schoolbestuur INNOVO voor het
verhuren van een ruimte in
basisschool De Triangel ten behoeve
van buitenschoolse opvang van Kidtz;
3. toestemming te verlenen aan
schoolbestuur INNOVO voor het
verhuren van een ruimte in
basisschool De Triangel ten behoeve
van peuteropvang van Spelenderwijs;
4. akkoord te gaan met de conceptantwoordbrief inzake het
verhuurverzoek te Ulestraten;
5. akkoord te gaan met de conceptantwoordbrief inzake het
verhuurverzoek te Rothem.
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11

331293

Beleidsregels "Handhaving Wet
kinderopvang Meerssen 2018".

1. De beleidsregels "Handhaving Wet
kinderopvang Meerssen 2018" vast te
stellen en per 1 februari 2018 in
werking te laten treden;
2. de beleidsregels "Handhaving Wet
kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen gemeente
Meerssen 2014" met ingang van 1
februari 2018 in te trekken;
3. het stroomschema met betrekking tot
het boetebeleid als richtlijn te
gebruiken bij de beleidsregels (bij de
uitvoering).

12

329927

Eindafrekening van diverse zaken op het
gebied van sport en speeltoestellen.

1. Akkoord te gaan met de afrekening
van diverse aankopen op het gebied
van binnensport en speeltoestellen;
2. akkoord te gaan met de afdekking van
de aanschaf materialen binnensport
2015 ad € 18.092,80 in één keer ten
laste van de reserve binnensport;
3. akkoord te gaan met de afdekking van
de aanschaf materialen binnensport
2016 ad € 8.647,36 in één keer ten
laste van de reserve binnensport

13

330314

Zorginkoop Wmo/Beschermd wonen
2018.

De manager Sociaal Beleid van de
gemeente Maastricht te mandateren de
contractafspraken DVO´s
(Dienstverleningsovereenkomsten) 2018
met de zorgaanbieders aan te gaan.
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