Perslijst B&W vergadering 02-02-2021
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 26 januari 2021
Besluit
De besluitenlijst van 26 januari 2021 wordt vastgesteld.

A.2 RIB Voortgang Project Brandveiligheid Centrum
Besluit
Besloten wordt om:
1. De raad via een RIB te informeren over de voortgang van het project Brandveiligheid
Centrum, nadat afstemming met het Team Jaarrekening en Begroting heeft plaatsgevonden;
2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder.

A.3 Aanpassing contract Dierenambulance Limburg Zuid met de opvang van
wilde dieren
Besluit
Besloten wordt om:
1. Akkoord te gaan met de toevoeging aan het contract met de Dierenambulance Limburg
Zuid
voor wat betreft het ophalen en opvangen van ziek en/of aangereden levend wild en dit
gewijzigde contract per 1 januari 2021 met terug werkende kracht te laten ingaan;
2. In de kadernota het tekort van € 4.935,-- meenemen voor wat betreft de opvang van
gedomesticeerde dieren (niet zijnde honden en katten) en wilde dieren; dit bedrag wordt
elk jaar geïndexeerd aan de hand van het door het Ministerie van Economische Zaken
vastgestelde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie over het afgelopen jaar;
3. De burgemeester het contract van de Dierenambulance Limburg Zuid per 1 januari 2021
te laten ondertekenen.

A.4 Aanwijzen directeur publieke gezondheid
Besluit
Besloten wordt om:
1. De directeur publieke gezondheid aan te wijzen als toezichthouder op de naleving van de
bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in de
kinderopvang, zijnde artikel 58r, vijfde lid, van die wet;
2. Te besluiten dat de directeur publieke gezondheid in zijn plaats één of meerdere

medewerkers mag machtigen om onder verantwoordelijkheid van hem op te treden als
toezichthouder voor artikel 58r, vijfde lid van de Wet publieke gezondheid.

A.5 Art. 32 RvO vragen omtrent leges Wyckerveste
Besluit
Besloten wordt om:
1. Op de vragen ex art. 32 RvO van de raadsfracties in het kader van de rechterlijke
uitspraak legeskosten Wyckerveste te reageren met bijgevoegde concept beantwoording;
2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder.

A.6 Besluit tijdelijke inkomstenvrijlating Covid-19 parttime werkzaamheden
Participatiewet Maastricht Heuvelland
Besluit
Besloten wordt om in te stemmen met het Besluit tijdelijke inkomensvrijlating COVID-19
parttime werkzaamheden Participatiewet Maastricht Heuvelland, onder voorbehoud van
inwerkingtreding van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV.

A.7 Onderzoek haalbaarheid kenniscentrum en mbo in Valkenburg aan de
Geul
Besluit
Besloten wordt om in te stemmen met een onderzoek naar de haalbaarheid van een
kenniscentrum en middelbaar onderwijs in de gemeente Valkenburg aan de Geul, gratis
uitgevoerd door studenten van de universiteit van Maastricht waarbij enkel ambtelijke
ondersteuning binnen de formatie voor ingezet wordt.
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