
 

Perslijst B&W vergadering 03-11-2020 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 27 oktober 2020 

Besluit 

De besluitenlijst van 27 oktober 2020 wordt vastgesteld. 

 

A.2 Iv3-verklaring begroting 2021 

Besluit 

Besloten wordt om akkoord te gaan met het afgeven van bijgevoegde Iv3-verklaring inzake 

de begroting 2021. 

 

A.3 Besluit last onder bestuursdwang Op de Bies  

Besluit 

Besloten wordt om het opleggen van een last onder bestuursdwang, onder verwijzing naar 

het navolgende. 

Vanwege de overtreding van de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2020 door 

het plaatsen van voorwerpen (stenen) aan de weg op gemeentegrond te Berg en Terblijt is 

een handhavingstraject gestart. Er is een waarschuwingsbrief naar de overtreder gestuurd. 

De overtreding is voortgezet. Wegens deze reden is een voornemen tot het opleggen van een 

last onder bestuursdwang verstuurd. In de zienswijze van de overtreder zien wij geen 

aanleiding om van handhaving af te zien. 

 

A.4 collegenota restrisico saneringsproject Lindenstraat 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Het aanvaardbaar restrisico ten aanzien van het saneringsproject Lindenstraat in Berg en 

Terblijt te accepteren en aan WML een vergunning te verlenen; 

2. Parallel hieraan nader onderzoek uit te voeren naar mogelijkheden om de 

bluswatercapaciteit te verhogen. 

 

A.5 Beantwoording vragen VSP over de Kerstmarkt Gemeentegrot 

Besluit 

Besloten wordt om de vragen van de VSP-raadsfractie ex artikel 32 RvO betreffende de 

organisatie van de Kerstmarkt Gemeentegrot conform bijgevoegd concept te beantwoorden. 
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A.6 Contourennota wet inburgering 2021 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Akkoord te gaan met de in de contourennota opgenomen, uitgewerkte en door de 

portefeuillehouders Maastricht-Heuvelland op 25-03-2020 vastgestelde ambities; 

2. Als onderdeel van de jaarrekening 2020 aan de raad voor te stellen om de incidentele 

middelen voor Inburgering, voor zover die in 2020 niet zijn benut, over te hevelen naar 

2021. Op deze wijze kan invulling worden gegeven aan de in de contourennota opgenomen 

uitgangspunten voor de Veranderopgave Inburgering; 

3. De raad via het bijgevoegde RIB informeren. 

 

A.7 Koerswijziging Transitievisie Warmte 

Besluit 

Besloten wordt om in te stemmen met de voorgestelde koerswijziging in het kader van de 

Transitievisie Warmte. 

 

A.8 Raadsinformatiebulletin vrijwilligerswerkbeleid 2019 en 2020 

Besluit 

Besloten wordt  de raad te informeren conform bijgaand (concept) raadsinformatiebulletin 

‘uitvoering vrijwilligerswerkbeleid 2019-2020’. 

 

A.9 Collegenota inz. deelname aanbesteding leveren en aanbrengen 

speeltoestellen en valdempende ondergronden 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. In te stemmen met de deelname aan de aanbesteding “Levering en installatie van 

speeltoestellen en valdempende ondergronden” om te komen tot een 

raamovereenkomst met gespecialiseerde ondernemers voor het leveren van 

speeltoestellen en valdempende ondergronden; 

2. Het bijgevoegde Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit inzake het ‘Leveren en 

plaatsen van speeltoestellen en valdempende ondergronden’ te ondertekenen. 
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A.10 Kostenontwikkeling 2020 GR Geul en Maas 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Kennis te nemen van de brief van het bestuur van de GR Geul en Maas van 13 oktober 

2020; 

2.De extra kosten van circa € 23.600 ten laste te brengen van de jaarrekening 2020; 

3. De brief via bijgevoegde concept RIB ter kennis te brengen van de gemeenteraad. 

 


