Perslijst B&W vergadering 29-10-2019
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 22 oktober 2019
Besluit
Akkoord.

A.2 Verklaring Iv3 begroting 2020
Besluit
Besloten wordt de Iv3-verklaring inzake de begroting 2020 af te geven ten behoeve van het
CBS.

A.3 Aanschaf en onderhoud Producten- en Dienstencatalogus
Besluit
Besloten wordt om over te gaan tot:
• De aanschaf van de PDC software (VIND Producten en Diensten & Antwoorden) van SDU. De
overeenkomst wordt aangegaan voor 2 jaar. Daarna wordt deze steeds stilzwijgend verlengd
met een jaar.
• Samenwerking met de gemeente Heerlen aan te gaan d.m.v. een projectovereenkomst met
als doel het opzetten en bijhouden van een actuele Producten- en Dienstencatalogus (PDC).
Voorwaarde is dat de PDC onder B1 taalniveau wordt opgesteld en dat deze gemeente
specifiek zal worden gemaakt. Er is dus ruimte voor maatwerk.
• De teamleider KCC mandaat te verlenen tot het aangaan van de projectovereenkomst.
• De teamleider KCC mandaat te verlenen tot het aangaan van de nog op te stellen SLA met
de gemeente Heerlen voor de bijhouding van de PDC tot een maximum jaarlijks bedrag van
€ 6.000,- excl. indexatie.
• Het aanwijzen van producteigenaren binnen de diverse teams. De definitieve lijst van
producteigenaren wordt in de projectopzet PDC samengesteld en door het CMT vastgesteld.

A.4 Overdracht taken JGZ 0-4 aan GGD en 1e begrotingswijziging 2020 GGD
Zuid-Limburg
Besluit
Besloten wordt:
I. Te besluiten per 1 januari 2020 van de taken Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar over te
dragen aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD ZL onder vermelding van de taken en
kosten die hiermee in 2020 gemoeid zijn.
II. De raad voor te stellen, de raadsadviescommissie Sociaal Domein gehoord:

a. De 1e begrotingswijziging 2020 van de GGD Zuid Limburg inzake de totstandkoming van
één JGZ-organisatie, met positionering binnen de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid
Limburg, voor kennisgeving aan te nemen.
b. De oprichting van een tijdelijke BV door de GGD Zuid Limburg ter vermijding van
rechtspositionele knelpunten voor personeelsleden bij overgang van onderneming voor
kennisgeving aan te nemen.
c. De GGD Zuid Limburg te vragen om zorgvuldigheid te betrachten in de verdere stappen
die noodzakelijk zijn om de nieuwe JGZ organisatie in te richten en het College periodiek te
informeren over de voortgang.
Het College vraagt aandacht om bij reguliere contacten met ouders te onderzoeken of
sprake is van laaggeletterdheid. Dit kan dan gerapporteerd worden, waarna actie kan worden
ondernomen.

A.5 Aangaan centrumregeling verwerving Wmo ondersteuning MaastrichtHeuvelland 2019
Besluit
Besloten wordt:
1. De Centrumregeling Verwerving Wmo Ondersteuning Maastricht-Heuvelland 2019 aan te
gaan door de centrumregeling vast te stellen en deze door de gemeente Maastricht op de
wettelijk voorgeschreven wijze te laten publiceren.
2. In te stemmen met aanpassing van de naamgeving van de regeling in "Centrumregeling
Verwerving Wmo Ondersteuning Maastricht-Heuvelland 2019".

A.6 Instemmen akkoord met Veolia (PMD dossier)
Besluit
Besloten wordt het onderhandelingsakkoord met Veolia te accepteren en alle betrokkenen
van het besluit op de hoogte te stellen.
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