Perslijst B&W vergadering gehouden op 28-11-2017
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 21 november 2017
Besluit
Akkoord.

A.2 Vaststelling bestemmingsplan herontwikkeling Leeuwbierterrein
Besloten wordt:
1. In te stemmen met het standpunt over de zienswijzen zoals verwoord in de bijgevoegde
definitieve ‘Nota zienswijzen Bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 –
Herontwikkeling Leeuwbierterrein’, NL.IMRO.0994.2016BP002’;
2. Conform bijgevoegde definitieve raadsnota, via het presidium, de gemeenteraad te adviseren om
de partiële herziening ‘bestemmingsplan Kernen 2010 – Herontwikkeling Leeuwterrein’, met
identificatienummer: NL.IMRO.0994.2016BP002-VA01 gewijzigd vast te stellen in de
raadsvergadering van 11 december 2017.

A.3 Oplegnotitie inzake de gevolgen van het Regeerakkoord
Besluit
Besloten wordt de inhoud van de oplegnotitie via de griffie naar de raad te leiden, zodat deze op 11
december kan worden behandeld.
De oplegnotitie dient wel tekstueel te worden aangepast in die zin dat de notitie een zakelijk karakter
krijgt. De taakstellingen worden niet opgenomen in de nota. Integrale afwegingen vinden plaats in de
voorjaarsnota. Dan zullen ook keuzes kunnen worden gemaakt over extra middelen voor wegen en
duurzaamheid of andere door de raad te bepalen nieuwe beleidsvoornemens.

A.4 Gunningsadvies Ontzorgingscontract openbare ruimte
Besluit
Overwegende dat het aanbestedingsresultaat naar verwachting is en het gunningsadvies positief is,
wordt besloten opdracht voor het uitvoeren van het ‘ontzorgingscontract openbare ruimte’ te
verstrekken aan De Jong Zuurmond.
Ter zake dient een raadsvoorstel te worden opgesteld voor 11 december, een en ander conform de
toezegging.

A.5 Inkoop WMO en Jeugd 2018
Besluit
1.
Te besluiten de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en zorgaanbieders gericht
op het proces van bestuurlijk aanbesteden te verlengen tot en met 2018 en daartoe de gewijzigde
tekst van de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen (bijlage B_1);
2.
Te besluiten de dienstverleningsovereenkomst tussen gemeenten en zorgaanbieders
(raamovereenkomst) te verlengen en daartoe de gewijzigde tekst van de
dienstverleningsovereenkomst vast te stellen (bijlage B_2);
3.
In te stemmen met de verdere doorontwikkeling van de inkoop Wmo/Beschermd Wonen en
Jeugdzorg en daartoe de contractdocumenten 2018 vast te stellen (bijlagen B_3 t/m B_10)
4.
Kennis te nemen van de aangepaste arrangementbeschrijvingen (bijlage B_11)

5.
De manager sociaal beleid van de gemeente Maastricht te mandateren op basis van deze
contractstukken DVO’s met de zorgaanbieders aan te gaan. Hiertoe de burgemeester een volmacht
te laten verlenen.

A.6 aanvraag subsidieverlening peuter- en vve arrangementen
Besluit
Besloten wordt subsidie te verlenen aan MIK Kinderopvang van € 116.437,- voor het uitvoeren van
peuter- en VVE arrangementen.

A.7 Wijziging Besluit Wmo
Besluit
Besloten wordt akkoord te gaan met:
•
Het verwijderen van de douche op afschot uit de lijst algemeen gebruikelijke voorzieningen.
•
Het toekennen van een basisbudget van 750 zones voor cliënten met een indicatie vervoer
met enkel de aftrek van 49 zones voor het in het bezit hebben van een scootmobiel.
•
Het verlengen van de looptijd van de eigen bijdrage voor trapliften van 39 perioden naar 65
perioden.

A.8 Art. 41 vraag inzake veiligheidsmaatregelen Kerststad
Besluit
Besloten wordt om de vragen van AB middels bijgevoegde conceptbrief te beantwoorden.

A.9 Naamgeving Openbare ruimten
Besluit
Besloten wordt, conform het advies van de straatnaamcommissie, tot het vaststellen van de
volgende naamgevingen openbare ruimten (straatnamen & gebiedsbenamingen):
Woonplaats: Valkenburg
•
Gebied ''Diepengaerde''. Het gebied begrensd door de Plenkertstraat & de Geul, tussen de
Polfermolen en de bestaande bebouwing aan de Plenkertstraat opnemen in de Basisregistratie
Grootschalige Topografie als functioneel gebied met als plus Classificatie ''bewoning'' ;
•
Voormalige bierbrouwerij ''de Leeuw''
- de laan vanuit de Prinses Beatrix de naam ''Kruytmolenweg'' toe te kennen;
- de openbare paden in het gebied de naam ''De Leeuwhof'' toe te kennen;
•
het verzoek van de werkgroep ''Niks aan de Hand'' inzake het aanpassen van de naamgeving
openbare ruimte ''Dr Erensstraat'' naar ''Dr Erensplein'' voorlopig af te wijzen en een werkgroep een
integrale enquête te laten uitvoeren onder de op deze straatnaam gevestigde bedrijven en
bewoners.
•
het verzoek inzake het aanpassen van de naamgeving openbare ruimte ''Prins Bernhardlaan''
af te wijzen.
•
Aanpassing naamgeving openbare ruimte ''In de Schreub'', ''Strabekerveldweg'' te
handhaven en te agenderen voor volgende vergadering Straatnaamcommissie.
•
Verzoek werkgroep ''Niks aan de Hand'' straatnaam toe te kennen ter ere van de overleden
zanger Sjef Diederen. Het gedane verzoek inwilligen maar conform de huidige beleidsrichtlijnen komt
deze pas in aanmerking in het jaar 2062. (voor motivatie zie het verslag straatnaamcommissie).

