Perslijst B&W vergadering 09-10-2018
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 2 oktober 2018
Besluit
Akkoord.

A.2 Aanbesteding parkeervoorzieningen Par'Course en Pr. Beatrixsingel
Besluit
Besloten wordt:
- In te stemmen met het opstarten van een onderhandse meervoudige aanbesteding, incl. de
voorgestelde selectie van de aannemers;
- kennis te nemen van en in te stemmen met de bestektekeningen behorende bij het bestek
‘Herinrichting Prinses Beatrixsingel’
- tot het opknippen van het bestek in percelen, waarmee over de omvang van de uitvoering,
specifiek de aanpassingen aan de Prinses Beatrixsingel, nog aparte besluitvorming en
aanvullende kredietvotering door de Raad kan plaatsvinden;
- het presidium hierover te informeren en het presidium voor te stellen om mee te werken
aan behandeling van een voorstel ter behandeling in de raadsvergadering van 10 december
2018, als nagekomen stuk.

A.3 Centrumregeling verwerving Jeugdhulp regio Zuid Limburg 2019
Besluit
Besloten wordt:
I. Tot het treffen van de Centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019;
II. Tot het ondertekenen van de Service Level Agreement inkoop jeugdhulp regio ZuidLimburg 2019-2022, versie d.d. 20 september 2018;
III. Het Service Level Agreement inkoop jeugdhulp in te passen in de
Dienstverleningingovereenkomst die met Maastricht is gesloten voor uitvoering van de
Jeugdwet.
Het collegevoorstel in de inleiding aanvullen met opmerkingen die door de raad bij de
bespreking in het kader van de besluitvorming gemaakt zijn en de oplossingen die hierover
zijn afgesproken.

A.4 certificering veilige en gezonde school
Besluit
Besloten wordt kennis te nemen van het project ‘gezondheid en veiligheid in en om de
school Maastricht-Heuvelland’ en dit project te steunen door akkoord te gaan met het
certificeringstraject van Stella Maris Valkenburg en de voorgestelde financiering daarvoor uit
de bestaande budgetten welke binnen begroting blijven.
Het college vraagt aandacht voor de bevoegdheid voor degene die de offerte tekent. Kortom,
is de ambtenaar bevoegd?

A.5 Raadsinformatiebulletin NRP vilt
Besluit
Besloten wordt de Raad te informeren middels bijgevoegd infobulletin inzake NRP Vilt.
Eindredactie en afdoeningsmandaat bij wethouder Fysiek.

A.6 Beslissing op bezwaar afwijzen handhavingsverzoek hekwerk Langen
Akker
Besluit
Besloten wordt met inachtneming van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften
conform bijgevoegde beslissing op bezwaar op het bezwaarschrift tegen het hekwerk langs
de woonwagenlocatie aan de Langen Akker in Berg, te beslissen.

A.7 Plan van Aanpak Ruimte voor de Toekomst.
Besluit
Besloten wordt:
1. Akkoord te gaan met bijgaand Plan van aanpak inzake de invoering en implementatie van
de Omgevingswet;
2. De projectleider mee te geven dat in het Plan van Aanpak aandacht dient te worden
besteed aan de positionering van de gemeente Valkenburg aan de Geul, positionering zowel
t.o.v. verstedelijkt gebied als t.o.v. het groene Heuvelland;
3. Akkoord met het benoemen van de wethouder Fysiek als voorzitter van de stuurgroep;
4. Als tweede wethouder voor de Stuurgroep te benoemen de wethouder, die Sociaal domein
en Duurzaamheid in zijn portefeuille heeft. Deze wethouder heeft als taak het vervangen van
de portefeuillehouder fysiek bij diens afwezigheid en als specifieke taak het borgen van de
integraliteit;
5. Te bepalen dat het Plan van Aanpak wordt gepresenteerd in de Commissie Fysiek van
december 2018.
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A.8 beslissing op bezwaarschriften intrekking deel omgevingsvergunning
Topparken
Besluit
Besloten wordt om alle bezwaarschriften- conform het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften- ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand
te laten. Voor de motivering van uw besluit wordt verwezen naar het advies van de
commissie , dat als zodanig onderdeel uitmaakt van uw beslissing op bezwaar.

A.9 Collegenota inz. RIB ontwikkelingen brandweerzorg Z-L
Besluit
Besloten wordt om bijgevoegde Raadsinformatiebrief van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
inzake de ontwikkelingen brandweerzorg Zuid-Limburg door te geleiden naar de Raad.

A.10 Raadsbrede motie tegen invoering voorgenomen loondispensatie
Besluit
Besloten wordt bijgevoegd (gewijzigd) raadsinformatiebulletin (inclusief bijlagen) inzake de
raadsbrede motie tegen invoering voorgenomen loondispensatie te verzenden aan de raad.
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