
 

Perslijst B&W vergadering 07-04-2020 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 31 maart 2020 

Besluit 

Besloten wordt de Besluitenlijst van 31 maart 2020 vast te stellen. 

 

A.2 Aanbesteding bouwmanager OBS Berg 

Besluit 

Besloten wordt om akkoord te gaan met de wijze van aanbesteding van de bouwmanager en 

de geselecteerde adviseurs ten behoeve van de nieuwbouw OBS Berg. 

 

A.3 Vervolg JOP 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Het bijgaand raadsinformatiebulletin vast te stellen; 

2. Bijgaand raadsinformatiebulletin naar de raad te verzenden, met als bijlagen het 

gespreksverslag en de presentatie; 

3. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 

 

A.4 Budget evenementen 2020 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. De lijst van evenementen 2020 vooralsnog voor kennisgeving aan te nemen en op basis 

van de in de adviesnota voorgestelde verdeling met elke organisator individueel in gesprek 

te gaan over de organisatie en kosten van hun evenement; 

2. Na afloop van de gesprekken een definitief besluit te nemen over de evenementen 2020; 

3. Voor wat betreft het Auw Wieverbal (dat al heeft plaats gevonden) een bijdrage te verlenen 

van € 17.500,--; 

4. De raad via een RIB van dit besluit in kennis te stellen; 

5. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 

 

A.5 Uitwerking afspraken doorbetaling zorgaanbieders 

Besluit 

Besloten wordt om de bijgaande voorwaarden zoals deze zijn gestuurd naar de aanbieders 

van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te onderschrijven. 
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A.6 Procesregisseur Jeugd en begeleiding Knooppunt Stella Maris College 

Valkenburg 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Akkoord te gaan met het aanstellen van een procesregisseur bij de toegang in Maastricht 

voor een proefperiode van 2 jaar. De kosten ad € 72.877,70 per jaar te putten uit de post 

Uitvoering Jeugdzorg, Bijdrage uitvoeringsorganisatie Maastricht (6671030 34851). Deze 

post dient bijgeraamd te worden. De extra kosten voor de verhoging van deze post worden 

geput uit de taakstelling Sociaal Domein; 

2. Opdracht te verstrekken voor de begeleiding bij het realiseren en verankeren van het 

knooppunt Stella Maris College Valkenburg. De kosten ad € 2.722,50 (incl. BTW) te putten 

uit het budget innovatie jeugd lokaal (6671020 34818); 

3. Na een half jaar de inspanningen tot dusver te evalueren. 


