
 

Perslijst B&W vergadering 09-03-2021 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 2 maart 2021 

Besluit 

De besluitenlijst van 2 maart 2021 wordt vastgesteld. 

 

A.2 Subsidie gemeenschapshuis Schin op Geul in verband met dagbesteding 

ouderen 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Akkoord te gaan met het toekennen van een subsidie van € 7.000,-- aan de Stichting 

Gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul gezien de financiële situatie die is ontstaan na 

realisatie van de dagbesteding senioren in combinatie met de coronapandemie. 

2. Het gesprek aan te gaan met Sevagram om een gezamenlijke oplossing te vinden voor de 

overige € 23.000,--. 

 

A.3 Jaarverslag VVTH / OOV 2020 en Uitvoeringsprogramma VVTH 2021 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Het Uitvoeringsprogramma 2021 vast te stellen en dit aan de Raad op 21 april 2021 a.s. 

via het presidium en de commissie ABA op 29 maart 2021 ter kennisname aan te bieden; 

2. Het Jaarverslag VVTH 2020 vast te stellen en dit aan de Raad op 21 april 2021 a.s. via het 

presidium en de commissie ABA op 29 maart 2021 ter kennisname aan te bieden; 

3. Het Jaarverslag OOV 2020 ter kennisname aan te nemen en dit ook aan de Raad op 21 

april 2021 a.s. via het presidium en de commissie ABA op 29 maart 2021 ter kennisname 

aan te bieden. 

 

A.4 Circulaire Economie 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. In te stemmen met de Grondstoffenvisie Zuid-Limburg; 

2. In te stemmen met de voorgestelde actielijnen en daarmee meedoen aan het project 

Circulaire Economie van gemeente Maastricht; 

3. De genoemde kosten te betalen uit de voorziening afvalstoffenheffing. 
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A.5 Beleidsnota 'Valkenburg aan de Geul Beweegt!' (11 maart) 

Besluit 

Besloten wordt om in te stemmen met de nota ‘Valkenburg aan de Geul Beweegt!’ inclusief 

de 8 kaderstellende voorstellen en deze via het presidium door te leiden ter behandeling aan 

de Raadsadviescommissie SD en de gemeenteraad van 12 april 2021. 

 

Besloten wordt om kennis te nemen van de ingestuurde brieven van voetbalverenigingen VV 

Walram en VV Berg‘28 en in te stemmen met de beantwoording richting voetbalverenigingen 

VV Walram en VV Berg‘28. 

 

A.6 Aanvragen subsidie Perspectief voor de jeugd met Maatschappelijke 

Dienst tijd 

Besluit 

Besloten wordt om € 50.000,- subsidie aan te vragen in het kader van Perspectief voor de 

jeugd voor het vormgeven van Young Leaders Light programma conform bijgevoegde 

aanvraag. 

 

A.7 Offerte gemeente Maastricht clientervaringsonderzoek Wmo en financiële 

bijdrage aan Ketenzorg Dementie. 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Akkoord te gaan met de offerte van de gemeente Maastricht voor een bedrag van 

2. € 12.586,-- en het team Onderzoek en Statistiek van de gemeente Maastricht het 

onderzoek 

te laten uitvoeren; 

3. Akkoord te gaan met de bijdrage van € 3.000,-- in de kosten van Ketenzorg Dementie; 

4. De post overige uitgaven (6662010.1.34066) op te hogen met € 11.000,--; 

5. Het bedrag van € 11.000,-- ten laste te brengen van de taakstelling Sociaal Domein. 

 

A.8 CN & RIB - Valkenburg werkt aan West 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Akkoord te gaan de start van het veldwerk in Valkenburg West; 
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2. Akkoord te gaan met bijgevoegde offertes van Bart Dohmen (bijlage 1) en Dear 

Hunter (bijlage 2); 

3. Kennis te nemen van bijgevoegde planning op hoofdlijnen (bijlage 3); 

4. De raad te informeren over de werkzaamheden en bijgevoegd proces (bijlage 4). 

A.9 Welstandsexcessen  

Besluit 

Een ondernemer die van plan is een welstandsexces te begaan, namelijk het dichttimmeren 

van zijn onderneming, heeft de gemeente gewezen op soortgelijke welstandsexcessen 

binnen de gemeente. Hier is nog niet op gehandhaafd nu deze heden pas onder de aandacht 

zijn gekomen. In het kader van het gelijkheidsbeginsel alsmede met het oog op 

precedentwerking, wordt derhalve besloten om een handhavingstraject te starten tegen de 

welstandsexcessen door middel van een waarschuwing. 

 


