Perslijst B&W vergadering, gehouden op datum 15-12-2015.
Aanwezig:
Burgemeester: drs. M.J.A. Eurlings
Wethouders: drs. H.M.L. Dauven, drs. R. Meijers, drs. C.P.J.L. Vankan en J.M.M. Vermeer
Gemeentesecretaris: L.T.J.M. Bongarts

A.1 Vaststellen notulen A en C vergadering d.d. 8-12-2015
Besluit
Akkoord.

A.2 Personeelsaangelegenheden
A.3 Gewestelijke overige aangelegenheden
Besluit
Het College besluit mee te werken aan de eventuele extra parade volgende week woensdag. Dit
betekent dat meegewerkt wordt aan de inzet van 4 BOA's.

A.4 Verslag / toezeggingen Raad / Commissies
A.5 Burgerparticipatie
A.6 Bezwaarschrift gericht tegen gedeeltelijke afwijzing exploitatievergunning
Plenkertstraat 25.
Het bezwaarschrift conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften ongegrond
verklaren en het bestreden besluit – nader gemotiveerd – in stand laten.

Besluit
Akkoord.

A.7 Wijzigingen gemeenschappelijke regelingen.
Voorgesteld wordt om per 1 januari 2016 definitief in te stemmen met:
1.
het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg zoals bij brief van 8
september 2015 voorgesteld door het algemeen bestuur van de GGD Zuid Limburg conform het bij
dit besluit horend concept-wijzigingsvoorstel;
2.
het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz zoals bij brief van 1 oktober
2015 voorgesteld door het algemeen bestuur van Omnibuzz;
3.
het wijzigen van de GR WOZL zoals voorgesteld bij brief van 24 september 2015 van het
WOZL en neergelegd in de GR WOZL, versie 9 november 2015;
4.
het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg conform het
bij dit besluit horend concept-wijzigingsvoorstel;
5.
de het wijzigen (2e wijziging) van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg.

Besluit
Akkoord.

A.8 Verkeerstoets fusieschool Aan de Plenkert & St. Joseph te Valkenburg
1.
Per 1-1-2016 geen gratis parkeer- en/of dagvergunningen (meer) verstrekken aan (personeel
van) de fusieschool en/of de Polfermolen;
2.
Zowel de fusieschool als de Polfermolen na besluitvorming op passende wijze (schriftelijk)
informeren.

Besluit
Akkoord.

A.9 Mandaatnota
1. De oude mandaatnota intrekken en de nieuwe mandaatnota vaststellen.
2. Te besluiten om na zes maanden een revisieronde te laten plaatsvinden

Besluit
Akkoord.

A.10 Stuurgroep Buitengoed Geul en Maas
Besluit
Akkoord.

A.11 Toekomstagenda sociaal domein Maastricht-Heuvelland 2022.
Akkoord te gaan met de inhoud van bijgevoegd raadsvoorstel en het voorstel via het Presidium ter
besluitvorming voorleggen aan de raad.

Besluit
Akkoord.

A.12 Statutenwijziging Stichting Phoenix.
Uw college wordt geadviseerd:
o
Akkoord te gaan met de door het bestuur van Stichting Phoenix voorgestelde wijziging van de
statuten van de stichting ten behoeve van de omvorming naar Stichting Podium24.
o
Wethouder Dauven (Jeugdzorg, WMO 2015, Participatiewet, Onderwijs, Gezondheid,
Bibliotheek Heuvelland-agenda Sociaal) te benoemen tot lid van bestuur van Stichting Podium24.

Besluit
Akkoord.

A.13 Regionale aanpak volwasseneducatie Zuid-Limburg.
Geadviseerd wordt:
Vaststellen van Regionale Aanpak Volwasseneneducatie Zuid-Limburg 2016-2017;
Agenda voor de toekomst 2016-2018; Tel mee met Taal, vast te stellen en bij een positief
besluit, medewerking verlenen aan de uitvoer van deze agenda;
Kennis nemen van Gezamenlijke Aanpak Laaggeletterdheid.

Besluit
Akkoord.

A.14 Koopovereenkomst Croix de Bourgogne
Het advies is om akkoord te gaan met de bijgevoegde koopovereenkomst inclusief de bijlagen mits
de gemeenteraad op 14 december 2014 een positief besluit neemt terzake de verkoop van de drie
percelen.

Besluit
Akkoord.

A.15 12-dagenregeling tijdens Auw Wieverbal 2016
•
De carnavalsdagen, 7 ,8 en 9 februari 2016 aan te wijzen als collectieve dagen op grond van
artikel 4:2 van de Apv.
•
Donderdag 4 februari 2016 aan te wijzen als extra collectieve dag waarop de geluidsnormen
als bedoeld in de artikelen 2.17. 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer niet gelden en de horeca-ondernemers in de Grotestraat Centrum te verzoeken om
uniforme carnavalsmuziek te draaien door middel van ''inpluggen'' bij de DJ in de Geulpoort.
•
De vaststelling van de collectieve dagen te publiceren in Heuvelland Aktueel.

Besluit
Akkoord.

