Perslijst B&W vergadering 02-04-2019
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 26 maart 2019
Besluit
Akkoord.

A.2 Jeugdfonds Cultuur Limburg
Besluit
Besloten wordt:
1. De samenwerking met en de beschreven werkwijze/methode van het Jeugdfonds Cultuur
Limburg te onderschrijven.
2. Te bevestigen dat de beschreven werkwijze/methode volstaat, weshalve een harde
inkomenstoets achterwege kan worden gelaten.
3. Het Jeugdfonds Cultuur Limburg hiervan schriftelijk in kennis te stellen middels
ondertekening van bijgevoegde verklaring (bijlage 1).
4. Aanvullend wordt besloten dat over 1 jaar evaluatie plaatsvindt om te onderzoeken of
sprake is van dubbelingen in de subsidieverstrekking, en aan het individu en aan de
vereniging.

A.3 Mandaatregeling met gemeente Maastricht
Besluit
Besloten wordt akkoord te gaan met de aanpassingen in de mandaatregeling en de
mandaatregeling zoals opgenomen in de bijlage vast te stellen.

A.4 Organisatie Bokkemèrt
Besluit
Besloten wordt:
a. Op TenderNed een vooraankondiging te doen van het voornemen tot uitbesteding van de
organisatie van de Jaarmarkt aan een particuliere partij en te bepalen dat de partijen uiterlijk
25 april 2019 gereageerd dienen te hebben op de vooraankondiging;
b. De twee partijen, die reeds kenbaar hebben gemaakt geïnteresseerd te zijn in de
organisatie, te wijzen op het feit dat ze kunnen deelnemen aan de uitbesteding;
c. Indien een positief onderhandelingsresultaat wordt bereikt, de organisatie van de
Jaarmarkt Bokkemèrt in handen te leggen van een externe partij en dit te doen in de vorm
van een concessieovereenkomst voor drie jaar.

A.5 Organisatie Muziekfestival Zuiderliefde
Besluit
Niet akkoord. Het college wenst eerst kaders ontwikkeld te hebben voor het gebruik van het
Kuurpark.

A.6 Opdracht opstellen nieuw Mobiliteitsplan
Besluit
1. Besloten wordt de teamleider Openbare Ruimte namens het College te machtigen om
RHDHV opdracht te geven voor het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan op basis van de
offerte/plan van aanpak d.d. 15 maart 2019.
2. Aanvullend wordt besloten dat regelmatig terugkoppeling plaatsvindt aan het college om
de integraliteit van de effecten te waarborgen.

A.7 Subsidie Trajekt 2019 (2)
Besluit
Besloten wordt:
1. Akkoord te gaan met de inzet van Trajekt voor 2019 ten aanzien van het maatschappelijk
werk en het klapperproject;
2. Akkoord te gaan met de inzet van Trajekt voor 2019 ten aanzien van het woonwagenwerk;
3. Akkoord te gaan met de inzet van Trajekt voor 2019 ten aanzien van de straatcoaches;
4. Akkoord te gaan met de inzet van Trajekt voor 2019 ten aanzien van de externe
procescoördinatie burgerparticipatie.
5. Het College constateert dat het voorstel betrekking heeft op een bepaalde periode en
wacht de voorstellen af over het vervolgtraject.

A.8 Beslissing op bezwaar afwijzing uitstel betaling Dorpstraat Sibbe
Besluit
Besloten wordt het bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om uitstel van betaling nietontvankelijk te verklaren, omdat de betaling inmiddels volledig voldaan is waardoor er geen
procesbelang meer is.

A.9 beslissing op bezwaar verzoek nadeelcompensatie/planschade
Besluit
Besloten wordt het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift nietontvankelijk te verklaren. Voor de motivering van het besluit wordt verwezen naar het advies
van de commissie dat als zodanig onderdeel uitmaakt van de beslissing op bezwaar.
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A.10 Regeling Lokale/Regionale Sportakkoorden
Besluit
Besloten wordt:
1. Samen met de sportaanbieders VC Six Up Eagles Combinatie, VHV Sjinborn en
Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV vóór 10 april de intentieverklaring te ondertekenen
en daarmee te verklaren dat in de periode 2019-2020 wordt deelgenomen aan de Regeling
Lokale Sportakkoorden – Sportformateur.
2. Een vrijblijvende offerte voor een Sportformateur aan te vragen bij het ‘Huis voor de Sport
Limburg’ en ‘9 Negen’.
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