
 

Perslijst B&W vergadering 21-09-2021 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 14 september 2021 

Besluit 

De besluitenlijst van 14 september 2021 wordt vastgesteld. 

 

A.2 Besluit afwijzen handhavingsverzoek Mauritiussingel  

Besluit 

Er is een handhavingsverzoek ingediend tegen een stenen bijgebouw aan de Mauritiussingel  

te Schin op Geul. Er is geen overtreding geconstateerd. Besloten wordt om het 

handhavingsverzoek af te wijzen. 

 

A.3 Extra opvang en huisvesting statushouders en asielzoekers 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Middels bijgevoegde brief te reageren naar de voorzitters van de Regietafel; 

2. De raad middels bijgevoegd RIB te informeren. 

 

A.4 Collegenota Project Humanitas Thuisadministratie 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Akkoord te gaan met het project Humanitas Thuisadministratie; 

2. De (subsidie)bijdrage over de periode 01-01-2022 tot en met 31-12-2022 van € 3.000 

incidenteel te financieren uit de onderuitputting schuldhulpverlening/bijdrage Kredietbank 

Limburg 2021 (661420/42190). 

 

A.5 Vragen krachtens artikel 32 VSP inzake brug Odapark 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. De brief VSP krachtens artikel 32 Reglement van Orde inzake de brug Odapark 

beantwoorden conform bijgevoegde concept-brief; 

2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 
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A6.2 Keuzeformulier PMD 

Besluit 

Gelet op de overwegingen wordt besloten om: 

 

1. In te stemmen om van het ketenregiemodel over te stappen op het bronscheidingsmodel; 

2. De keuze kenbaar te maken aan Nedvang door het ‘Keuzeformulier PMD’ te laten 

ondertekenen door de burgemeester; 

3. In te zetten op communicatie op basis van de landelijke campagne ‘recycle klaar’ om de 

kwaliteit van PMD onder de aandacht te brengen onder inwoners. 

 

A.7 Omgevingsvergunning Pradoegebouw 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. De op 1 december 2020 aangevraagde omgevingsvergunning, geregistreerd onder 

zaaknummer Z-HZ-WABO-2020-000873 / Z.1182389, ingediend door 3W projects b.v., 

Avenue Ceramique 226, 6221KX Maastricht, voor het herontwikkelen van een leegstaand 

rijksmonument (Pradoegebouw) naar een hotel ter plaatse van de Steenstraat 2, exclusief de 

activiteit ‘het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan 

veranderen’, te verlenen; 

2. In overleg treden met de bewoners van de Steenstraat die een zienswijze hebben 

ingediend en de aanvrager van de omgevingsvergunning over een inrit naar het hotel en de 

parkeer- en verkeerssituatie ter plaatse van de Steenstraat. 

 

A.8 Tweede Addendum overeenkomst TOS Verpakkingsafval 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Akkoord te gaan met het contract ‘Tweede addendum bij Overeenkomst op- en overslaan, 

transport, sorteren en vermarkten verpakkingsmateriaal van huishoudens; 

2. Het addendum te laten ondertekenen door de burgemeester en te retourneren aan firma 

Veolia en Afval Samenwerking Limburg. 


