Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2018
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluittekst
Het college van B&W heeft besloten:

1

500067

Vaststelling besluitenlijsten B&Wvergaderingen d.d. 22 oktober 2018 en 23
oktober 2018

De besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 22 oktober 2018 en 23
oktober 2018 vast te stellen.

2

500063

Diverse uitnodigingen

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

3

518562

Bestuursrapportage 2e kwartaal 2018 BsGW
(Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen)

Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2e kwartaal 2018 van BsGW.

4

511521

Aanpassing
procesvertegenwoordigingsbesluit

De machtiging tot procesvertegenwoordiging vast te stellen en direct in werking
te laten treden onder gelijktijdige intrekking van de huidige machtiging d.d. 20
september 2017.

5

514792

Subsidieverzoek Stichting Samen Meerssen
inzake huiskamerproject te Rothem

1. Voor het jaar 2019 een subsidie van € 5.000,-- te verlenen aan de Stichting
Samen Meerssen ten behoeve van het huiskamerproject Rothem;
2. akkoord te gaan met de concept-brief aan de Stichting Samen Meerssen.

6

513666

Renovatie elektronische
bergingsbezinkbassins Meerstraat te Bunde
en Veeweg te Meerssen

1. De bergingsbezinkbassins gelegen aan de Meerstraat te Bunde en de
Veeweg te Meerssen elektronisch te renoveren;
2. een krediet van € 25.245,-- te voteren.

7

517920

Noodmaatregelen wateroverlast

1. Akkoord te gaan met de uitgevoerde noodmaatregelen aan de Proost de
Beaufortstraat te Meerssen;
2. een bedrag van € 8.686,75 te voteren voor de uitgevoerde werkzaamheden.
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Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluittekst
Het college van B&W heeft besloten:

8

518525

Samenwerkingsovereenkomst Water in
Balans

1. Deel te nemen aan de samenwerkingsovereenkomst Water in Balans,
gebiedspilot Meerssen / Ulestraten;
2. akkoord te gaan met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst
op 8 november 2018;
3. de wethouder waterbeheer en riolering te machtigen tot het ondertekenen van
de overeenkomst.

9

514444

Beslissing op bezwaarschrift tegen verlening
van omgevingsvergunning tot splitsing van
woning Hofkestraat 4 te Bunde

1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie
Bezwaarschriften van 1 oktober 2018;
2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift van reclamant nietontvankelijk te verklaren.

10

517164

Beleidsplan wegen 2019-2023

Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 13 december 2018.

11

512644

Evaluatie en financiële deelname aan LED
(Limburg Economic Development) 2018

Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 13 december 2018.

12

500065

Inhuur externe deskundige ten behoeve van
het accommodatiebeleid

Ten behoeve van de ondersteuning van het accommodatiebeleid een extern
deskundige in te huren voor een bedrag van € 5.000,--.

13

500065

Raadsinformatiebrief over het
geluidsonderzoek naar aanleiding van
klachten over grondgebonden activiteiten op
MAA (Maastricht Aachen Airport)

Akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief over het geluidsonderzoek
naar aanleiding van klachten over grondgebonden activiteiten op MAA.

14

500065

Raadsinformatiebrief over het Provinciaal
Inpassingsplan MAA (proefdraaien)

Akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief over het Provinciaal
Inpassingsplan MAA.
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