
Perslijst B&W vergadering 23-06-2020 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 16 juni 2020 

Besluit 

De besluitenlijst A&C van 16 juni 2020 wordt vastgesteld. 

 

A.2 Collegenota Beleidsregels Social return Arbeidsmarktregio Zuid Limburg 

2020 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. De beleidsregels Social Return Arbeidsmarktregio Zuid Limburg 2020 vast te stellen en in 

werking te laten treden met ingang van 1 juli 2020; 

2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 

 

A.3 Collegenota verlenging collectieve ziektekostenverzekering 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. In te stemmen met verlenging van het huidige contract met VGZ (de Zuid Limburgse 

collectiviteitsovereenkomst voor minima) met een jaar (2021),  met de optie om het contract 

hierna nogmaals met een jaar te verlengen (2022), zulks onder de voorwaarden als vermeld 

in de nota; 

2. In te stemmen met de intentie om ook na afloop van het huidige contract de 

samenwerking op Zuid Limburgse schaal voort te zetten; 

3. In te stemmen met de oprichting van een projectgroep met daarin mogelijk ook een 

specialist inkoop/jurist vanuit de regio Maastricht Heuvelland; 

4. In te stemmen met bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit Maastricht namens de regio 

Maastricht Heuvelland in de stuurgroep; 

5. In te stemmen met en over te gaan tot ondertekening van de machtiging van de gemeente 

Maastricht als zijnde pen voerende gemeente voor het aangaan van de verlengde 

collectiviteitsovereenkomst en het uitvoeren van de aanbestedingsprocesstappen. 

 

A.4 Clientervaringsonderzoek Jeugd 2019 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Kennis te nemen van de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 2019 en 



de reactie van de Adviesraad Sociaal Domein; 

2. Onder dankzegging voor hun inbreng, de vragen van de Adviesraad Sociaal Domein te 

beantwoorden; 

3. De raad hiervan in kennis te stellen middels bijgaand raadsinformatiebulletin; 

4. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 

 

A.5 Huiskamer Kloosterkerk Valkenburg 

Besluit 

Besloten wordt om de kerngroep Huiskamer Kloosterkerk mede te delen dat ook de 

komende jaren de huurlasten van de huiskamer Valkenburg voor rekening van de gemeente 

komt tot een bedrag van maximaal € 2.500,-. 

 

A.6 Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023 

Besluit 

Besloten wordt om de raad, via het presidium, in de vergadering van 5 oktober a.s. ter 

vaststelling voor te leggen: 

-    Het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023. 

 

A.7 Werkzaamheden combinatiefunctionarissen 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Akkoord te gaan met het (concept) raadsinformatiebulletin ‘werkzaamheden 

combinatiefunctionarissen Valkenburg aan de Geul’; 

2. Het raadsinformatiebulletin verzenden aan de raads- en 

commissieleden. 

 

A.8 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD ZL en zienswijze begroting 

GGD ZL 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg; 

2. De GGD Zuid-Limburg middels bijgaande brief te laten weten dat wordt ingestemd met de 

gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg en hen op de hoogte te stellen 

van de zienswijze van de raad met betrekking tot de begroting 2021. 

 



A.9 Evaluatie en voortzetting Nationale Duurzame Huizen Route  

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Deelname aan de Nationale Duurzame Huizen Route voort te zetten in de vorm van het 

basispakket voor de duur van twee jaar; 

2. Kennis te nemen van het Raadsinformatiebulletin Evaluatie en voortzetting Nationale 

Duurzame Huizen Route en in te stemmen met verzending van genoemd document. 

 

A.10 Afvalinzameling St. Apolloniastraat 

Besluit 

Besloten wordt om geen parkeerverbod in te voeren (al dan niet permanent) omdat dit op 

grote weerstand stuit van nagenoeg alle bewoners. 

Voorts wordt besloten om in te stemmen met: 

1. Het in uitvoering brengen van de geplande clusterplek voor de inzameling van 

huishoudelijk afval aan het begin van de St Apolloniastraat; door invoering van deze 

clusterplek is de inzameldienst niet langer afhankelijk van de parkeersituatie ter 

plaatse. 

2. Tegemoet te komen aan het verzoek van de bewoners om de verkeerssituatie op de 

hoek te verbeteren door het plaatsen van paaltjes, en het plaatsen van het 

verkeersbord E8b om het met 'twee wielen op de stoep parkeren' in de straat te 

formaliseren. 


