Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 september 2019
Volgnr. Zaaknr. Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 17 september 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 17 september 2019 vast te
stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 17 september 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 17
september 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

3

531781

Diverse uitnodigingen

Aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met
inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

4

553079

2e bestuursrapportage 2019

1. Akkoord te gaan met de voorliggende 2e concept-bestuursrapportage 2019
met inachtneming van de gemaakte opmerkingen;
2. akkoord te gaan met het bijbehorende concept-raadsvoorstel;
3. de uitkomst van de septembercirculaire 2019 die nog niet is verwerkt in deze
2e bestuursrapportage, zo spoedig mogelijk na te zenden.

5

534897

Afrekening subsidie 2018 MEE-Zuid-Limburg

1. De subsidie voor het jaar 2018 aan Stichting MEE Zuid-Limburg definitief vast
te stellen op € 110.000,--;
2. akkoord te gaan met de concept-beschikking.

6

552474

Eerste begrotingswijziging 2020 GGD ZuidLimburg ten behoeve van één JGZ
(Jeugdgezondheidszorg)-organisatie

1. De taken van jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, inclusief de huidige additionele
taken, over te dragen aan de GGD Zuid-Limburg en dit te bevestigen conform
concept-brief;
2. akkoord te gaan met de beëindiging van de subsidierelatie tussen Maastricht
(mede namens Meerssen) en Envida voor de taken met betrekking tot
Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen;
3. het raadsvoorstel conform concept voor te leggen aan de gemeenteraad.
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Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

7

541169

Nota luchtkwaliteit 2019-2028

1. De nota luchtkwaliteit 2019-2028 en het daarbij behorende uitvoeringsplan
voor kennisgeving aan te nemen;
2. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit samen met de nota
luchtkwaliteit 2019-2028 voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering
voor de raadsvergadering van oktober 2019.

8

553523

Ontwerp Nationale omgevingsvisie (Novi)

1. Kennis te nemen van het feit dat de ontwerp Novi ter inzage ligt;
2. akkoord te gaan met de concept gezamenlijke reactie van de regionale
overheden op de ontwerp Novi.
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