Perslijst B&W vergadering 21-04-2020
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 7 april 2020
Besluit
Besloten wordt de besluitenlijst van 7 april 2020 vast te stellen.

A.2 Beantwoording van de zienswijzen en het ter vaststelling aanbieden van
de ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 – Vroenhof 47/49/51’
Besluit
Besloten wordt om:
1. De ingekomen zienswijzen te beantwoorden op de wijze zoals verwoord in bijgevoegde
‘Nota van zienswijzen ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 – Vroenhof 47/49/51’
NL.IMRO.0994.2019BP003-VA01’;
2. Met bijgevoegde raadsnota, via het presidium, de gemeenteraad te adviseren om het
bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 – Vroenhof 47/49/51’ met
identificatienummer NL.IMRO.0994.2019BP003-VA01’ ongewijzigd vast te stellen in de
vergadering van 8 juni 2020;
3. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder.

A.3 GR Geul en Maas Concept begroting 2021 en rekening 2019
Besluit
Besloten wordt de ontwerpbegroting 2021 en de jaarrekening 2019 van de GR Milieuparken
Geul en Maas door te leiden naar de gemeenteraad voor de vergadering op 8 juni 2020 en
stelt de raad voor:
1. Geen zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2021 van GR Milieuparken Geul en
Maas;
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van GR Milieuparken Geul en Maas;
Het college legt de ontwerpbegroting 2021 van de GR Milieuparken Geul en Maas voor een
ieder ter inzage vanaf 22 april tot en met 17 juni 2020;
3. Een zin toe te voegen in paragraaf 8 over de begroting 2021 en afhandelingsmandaat te
verlenen aan de portefeuillehouder.

A.4 Jaarverslag leerplicht, vsv en leerlingenvervoer
Besluit
Besloten wordt om het jaarverslag leerplicht, RMC/VSV en leerlingenvervoer vast te stellen en
ter kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad.

A.5 Dienstverleningsovereenkomst en mandaatbesluit Wet verplichte ggz
Besluit
Besloten wordt om:
1. De dienstverleningsovereenkomst te accorderen en te
ondertekenen.
2. De handelingen als genoemd in artikel 7 lid 1 van de
dienstverleningsovereenkomst te mandateren aan het college van burgemeester en
wethouders van Maastricht en het mandateringsbesluit te ondertekenen;
3. Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht te machtigen de handelingen
als genoemd in artikel 7 lid 2 van de dienstverleningsovereenkomst te verrichten;
4. De extra kosten die gemoeid zijn met de uitvoering door Sociale Zaken Maastricht
Heuvelland ad € 473,-- ten laste te brengen van de taakstelling sociaal domein.

A.6 Collegevoorstel nieuw geografische informatiesysteem
Besluit
Besloten wordt om:
• Eenmalig een bedrag van € 25.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de in
het plan van aanpak beschreven werkzaamheden. Het hierboven genoemde bedrag kan
worden geput de post '3.300.010 – 34.578 Automatisering gemeentehuis/onderhoud en
uitbreiding software ICT’ boekjaar 2020. Door de kostenbesparing op overige benodigde
software licenties is de netto investering ± € 5.000,-

A.7 Beheer Mergelsteilwanden
Besluit
Besloten wordt om:
1. Kennis te nemen van de voorgenomen maatregelen en de kostenraming;
2. De raad voor te leggen dat bij de samenstelling van de voorjaarsnota 2020 de structurele
lasten á € 33.586,- integraal af worden gewogen.

A.8 Nieuw lid Adviesraad Sociaal Domein.
Besluit
Besloten wordt om:
1. De ASD berichten dat er akkoord gegaan met de benoeming van de heer Noah Hazen als
nieuw lid van de ASD;
2. De heer Noah Hazen feliciteren met deze nieuwe functie.

A.9 Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2019
Besluit
Besloten wordt om de jaarverantwoording kinderopvang 2019 van de gemeente Valkenburg
aan de Geul vast te stellen en de Inspectie van het Onderwijs alsook de gemeenteraad een
kopie hiervan ter kennisname toe te sturen.

