
Perslijst B&W vergadering 22-02-2022 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d.  15 en 17 februari 2022 

Besluit 

De besluitenlijsten van 15 en 17 februari 2022 worden vastgesteld. 

 

 

A.2 Woonplaatsbeginsel jeugdwet 

Besluit 

Besloten wordt om de nota ter kennisgeving aan te nemen en bijgevoegde RIB aan de 

gemeenteraad te doen toekomen. 

 

 

A.3 Vijver Dersaborg 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Op advies van de stadsbouwmeester onderzoek uit laten voeren naar de historie van de 

vijver m.b.t. vorm/stijl, en vijver in oorspronkelijke vorm/stijl terug aanleggen; 

2. Het bijgevoegde concept schetsontwerp verder te laten uitwerken tot een definitief 

projectvoorstel. 

 

 

A.4 Collegenota conceptbrief gemeente VadG - Raadsfractie CDA art 32 

samenwerkingsovereenkomst Negen BV 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan de raadsfractie van het CDA inzake de 

beantwoording van de schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO omtrent de 

samenwerkingsovereenkomst met Negen B.V.; 

2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 

 



A.5 Vervoer bassischoolleerlingen naar taalklas 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Het vervoer van leerlingen van en naar de taalklas te organiseren en/of bekostigen; 

2. De kosten hiervan te dekken uit de middelen Onderwijsachterstanden en ten laste 

brengen van de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid. 

 

 

A.6 Ex. art. 32 vragen VSP inzake exploitatie Polfermolen 

Besluit 

Besloten wordt om de artikel 32 RvO vragen die de raadfractie VSP gesteld heeft, af te doen 

via toezending van de beantwoordingsbrief met kenmerk (Z.1201256). 

 

 

A.7 Actualisatie meerjaren onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen met 

1 jaar doorschuiven. 

Besluit 

Besloten wordt om in te stemmen met het doorschuiven van de actualisaties van de 

meerjarenonderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen naar 2023, en hier tevens de 

investeringen in verduurzaming in op te nemen. 

 

 

A.8 Beslissing op bezwaar Vinkenhof 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 16 februari 2022 over te nemen 

en daarmee het bezwaarschrift van bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren 

met inachtneming van de overwegingen van de commissie; 

2. De bezwaarmakers schriftelijk te informeren over dit besluit middels de bijgevoegde 

conceptbrief. 

 



A.9 Uitvoeringsplan wet inburgering 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Het uitvoeringsplan, genaamd ‘Welkom in Maastricht-Heuvelland’, vast te stellen, ter 

informatie door te leiden naar de gemeenteraad en dit mee te nemen in het 

overdrachtsdossier van de wethouder na de verkiezingen. 

2. Mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd om de verklaring uitbesteding uitvoering WI, 

in te vullen en te ondertekenen. 

3. De budgetten voor inburgering, de spuk gelden en de budgetten in het gemeentefonds 

oftewel de totale integratie uitkering inburgering (uitvoeringskosten, compensatie uitstel en 

de budgetten voor de ondertussengroep) structureel toe te kennen aan de begroting van het 

sociale domein. De budgetten voor de implementatiekosten die we incidenteel in 2020 en 

2021 hebben ontvangen, te reserveren voor dit doeleinde alsook het opvangen van 

eventuele extra kosten inburgering of tegenvallers. 

 

 

A.10 Beantwoording art. 32 vragen VVD 

Besluit 

Besloten wordt om de artikel 32 vragen van de VVD te beantwoorden conform voorstel in de 

bijgevoegde Conceptbrief artikel 32 vragen VVD 11-02-2022. 

 

 

 

A.11 Art 32 RvO vervolgvragen VSP 

Besluit 

Besloten wordt om de art. 32 vragen van de raadsfractie VSP te beantwoorden met de 

bijgevoegde brief. 

 


