
 

 

 

 

 

aanwezig: de heer P.F.G. Depla, burgemeester; 

 mevrouw M.F.A. de Wit-Romans, de heren  N.A. 

Aarts, B.H.J. Braeken , F.W.J. Gillissen en  

P.M.A. van Zutphen, wethouders; 

 mevrouw C.L.A.F.M. Bruls, secretaris;  

 mevrouw M. Morina, bestuurssecretaris; 

 

afwezig:  

 

 

 

 

Vergadering: 

Burgemeester en 

wethouders Heerlen 

 

Vergaderdatum: 

11 februari 2014 

besluitenlijst 
 
 

 

Registratienummer: CVV-14000243  

 

Ontwerp openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 4 feb 2014.  

 

Besluit:  

De openbare besluitenlijst vaststellen  

 

 

 

Registratienummer: BWB-14000585  

 

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg.  

 

Besluit:  

De raad voor te stellen: 

  

1.    De Plusregio Stadsregio Parkstad Limburg op te heffen en dit, op grond van 

artikel 110 juncto artikel 108, tweede lid, WGR mede te delen aan Gedeputeerde 

Staten van Limburg en aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties; 

  

2.    De 'gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg' (vastgesteld op 

22 februari 2010) te wijzigen in een regeling die uitsluitend wordt getroffen door 

colleges van burgemeester en wethouders; 

  

3.    Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders en 

aan de burgemeester, op grond van artikel 1, tweede lid, WGR, tot het wijzigen van 

de 'gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg', met dien verstande 

dat deze wijziging zal inhouden een vervanging van de bestaande regeling door de 

regeling, zoals opgenomen onder 5, uitsluitend getroffen door colleges van 

burgemeester en wethouders; 

  

4.    Toestemming te verlenen aan het Algemeen Bestuur van de Stadsregio 

Parkstad Limburg, als bedoeld in artikel 25, tweede lid, WGR, voor het instellen van 

bestuurscommissies; 
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5.    De gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg (vastgesteld op 

22 februari 2010) te wijzigen door deze te vervangen door de nieuwe regeling 

(B.14.0136)  

 

 

 

Registratienummer: BWB-14000586  

 

Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg.  

 

Besluit:  

1.      De Plusregio Stadsregio Parkstad Limburg op te heffen  en dit, op grond van 

artikel 110 juncto artikel 108, tweede lid, WGR mede te delen aan Gedeputeerde 

Staten van Limburg en aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties; 

  

2.      De “gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg” (vastgesteld 

op 22 februari 2010) te wijzigen in een regeling die uitsluitend wordt getroffen door 

colleges van burgemeester en wethouders; 

  

3.     De  ”Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg” (vastgesteld 

op 22 februari 2010) te wijzigen , door deze te vervangen door de bijgevoegde 

“Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg” ( versie B14.0136)  

 

 

 

Registratienummer: BWB-14000587  

 

Oprichting IBA Parkstad B.V.  

 

Besluit:  

De raad voor te stellen: 
1. Een zienswijze kenbaar te maken inzake het principebesluit van het college om 
akkoord te gaan met de oprichtingsstatuten van de besloten vennootschap “IBA 

Parkstad B.V.” (versie 03/02/14) 
 

2. Indien de raad geen zienswijze kenbaar maakt aan het college omtrent het 

principe besluit, te bepalen dat het besluit geacht wordt definitief te zijn genomen. 

 

 

 

 

Registratienummer: BWB-14000588  

 

Oprichting IBA Parkstad B.V.  

 

Besluit:  

Akkoord te gaan met de oprichtingsstatuten van de besloten vennootschap “IBA 

Parkstad B.V.” (versie 03/02/14)  
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Registratienummer: BWB-14000589  

 

Een inventarisatie volkscultuur Heerlen.  

 

Besluit:  

De raad te informeren over: 

*  De aanwezigheid van volkscultuur in de gemeente Heerlen. 

*   De ondersteuning van de gemeente Heerlen aan activiteiten op het gebied van  

volkscultuur.   

 

 

 

Registratienummer: BWB-14000590  

 

Verlening budgetsubsidie 2014 Alcander.  

 

Besluit:  

1. Aan Alcander op basis van het op 18 november 2013 ontvangen definitieve 

subsidieverzoek voor 2014 een budgetsubsidie te verlenen van maximaal 

     € 4.827.564, als volgt samengesteld: 

     €    874.881 voor prestatieveld 1 WMO 

     € 1.645.561 voor prestatieveld 2 WMO 

     €    225.446 voor prestatieveld 3 WMO 

     €    255.738 voor prestatieveld 4 WMO 

     € 1.702.706 voor prestatieveld 5 WMO 

     €      56.025 voor integratieactiviteiten/interculturalisatie (alle prestatievelden  

WMO) 

     €      67.207 voor vrouwenhulpverlening en cliëntentelefoon. 

  

2. Aan Alcander voor 2014 een subsidie te verlenen van maximaal 

     € 20.780 ter continuering van het extra opbouwwerk t.b.v. de wijk MSP in 2014.  

 

 

 
 

Registratienummer: BWB-14000591  

 

Voortgang MAU aanvraag d.d. 7 maart 2013.  

 

Besluit:  

De raad te informeren over en kennis te nemen van het conceptrapport van de 

Inspectie d.d. 25 november 2013 alsmede onze bevindingen.  

 

 

 
 
 

Registratienummer: BWB-14000592  
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Aangaan overeenkomst houdende opzegging recht van erfpacht en opstal 

met Rooms Katholieke Sport Vereniging Bekkerveld.  

 

Besluit:  

De overeenkomst houdende opzegging van het recht van erfpacht en het recht van 

opstal met Rooms Katholieke Sport Vereniging Bekkerveld d.d. 3-1-2014 aan te 

gaan en over te gaan tot aflossing van de bestaande hypotheek van RKSV 

Bekkerveld ad. € 100.000,- (incl. transactiekosten).  

 

 

 

Registratienummer: BWB-14000595  

 

Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012.  

 

Besluit:  

De Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 van toepassing te verklaren als 

toetsingskader t.a.v. omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen.  

 

 

 

Registratienummer: BWB-14000596  

 

Voortgang uitvoering motie 8 januari 2013 van de fractie van het CDA 

betreffende alternatieve energiebronnen en sportclubs.  

 

Besluit:  

Stand van zaken van de uitvoering van de motie.  

 

 

 

Registratienummer: BWB-14000597  

 

Budgetsubsidie 2014 Mondriaan voor verslavingszorg en WMO-activiteiten.  

 

Besluit:  

1.       Aan Mondriaan voor 2014 een budgetsubsidie verlenen van maximaal € 

1.777.380 voor de verslavingszorg. 

2.       Aan Mondriaan voor 2014 een budgetsubsidie verlenen van maximaal € 

417.473 voor WMO-activiteiten.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Registratienummer: BWB-14000598  
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Overeenkomst tot huurbeëindiging met SNS Bank Nederland NV m.b.t. 

geldautomaat aan de Groen van Prinstererstraat 1 te Heerlen.  

 

Besluit:  

De huurovereenkomst met SNS Bank Nederland NV  m.b.t. geldautomaat aan de 

Groen van Prinstererstraat 1 te Heerlen te beëindigen  en  aan SNS Bank Nederland 

NV  een schadevergoeding  ter grootte van € 17.200,- te betalen.  

 

 

 

Registratienummer: BWB-14000600  

 

Vuurwapenincident DNO De Klomp 09-01-2014.  

 

Besluit:  

1. De bijgevoegde Rapportage vuurwapenincident in de Dag- en Nachtopvang op 9 

januari 2014 voor kennisgeving aan te nemen en de in deze rapportage opgenomen 

aanbevelingen te onderschrijven; 

2. De vragen van de heer M. Peters (CDA) inzake schietincident Dag- en 

Nachtopvang De Klomp te beantwoorden conform de antwoordbrief. 

  

 

 


