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openbaar 

BWV-20000344 Bevoegdheid: College     

Economie  Collegevoorstel   

 
Verlening financiële bijdrage voor lokale omroep in 2020 

 
Besluit: 

Aan het bestuur van de Stichting Plus een financiële bijdrage te verlenen van 

€ 51.395 voor de activiteiten van de lokale omroep in 2020. 

 

BWV-20000360 Bevoegdheid: College     

Ruimte  Collegevoorstel   

 
Indienen bezwaarschrift tegen het besluit van het college van 

Gedeputeerde Staten om het eindplan groeve Sibelco goed te keuren. 

 
Besluit: 

Een bezwaarschrift in te dienen t.a.v. het besluit d.d. 17 december 2019 van het 

college van Gedeputeerde Staten om het eindplan groeve Sibelco goed te keuren. 

 

BWV-20000351 Bevoegdheid: College     

Ruimte  Collegevoorstel   

 
Huishoudelijk afval: Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 

 
Besluit: 

1. In te stemmen met de bijgevoegde 'Deelnemersovereenkomst Gemeente 

Heerlen-Nedvang 2020-2029'; 

2.  Het huidige ketenregiemodel voort te zetten. 
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BWV-20000355 Bevoegdheid: College     

Maatschappij  Collegevoorstel   

 
Uitvoering nieuwe Wet inburgering. 

 
Besluit: 

Voorstel: 

1.  Een Europese aanbestedingsprocedure te starten inzake de leerroutes voor 

de nieuwe Wet inburgering die in 2021 van kracht gaat, met uitzondering van 

de participatieonderdelen van de leerroutes. 

2.  De gemeente Sittard-Geleen te mandateren als penvoerder van de 

aanbestedingsprocedure voor de leerroutes van de inburgering tot en met 

definitieve gunning. 

3.  De workshops en de excursie van het participatieverklaringstraject samen 

met andere Zuid-Limburgse gemeente te organiseren.  

4.  Een ambtelijk onderzoek te starten naar geschikte manieren van financieel 

ontzorgen.  

5.  De brede intake en het Plan Inburgering en Participatie door de eigen 

gemeente op te pakken.  

6.  De maatschappelijke begeleiding, de module Arbeidsmarkt & Participatie en 

de participatieonderdelen van de leerroutes zo veel mogelijk met bestaande 

partners en binnen bestaande afspraken vorm te geven. 

 

BWV-20000367 Bevoegdheid: College     

Maatschappij  Beantwoording artikel 33 vragen   

 
Beantwoording vragen van de heer W.F.G. Sijstermans (OPH) inzake 

faillissement stichting Katharina Kaspar 

 
Besluit: 

Voorstel: 

De vragen van de heer W.F.G. Sijstermans (OPH) inzake faillisement stichting 

Katharina Kaspar te beantwoorden conform de antwoordbrief. 
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BWV-20000297 Bevoegdheid: Raad     

Economie  Raadsvoorstel   

 
1e begrotingswijziging WSP 2020 en 1e begrotingswijziging WOZL 2020 

 
Besluit: 

De raad voor te stellen: 

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2020 

van de GR WOZL. 

2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2020 

van de GR WSP Parkstad. 

 

BWV-20000320 Bevoegdheid: Raad     

Economie  Raadsvoorstel   

 
Zienswijze begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 GR WSP en GR 

WOZL 

 
Besluit: 

De raad voor te stellen: 

1a. bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2021 en 

meerjarenraming 2022 – 2024 van GR WSP 

1b.  bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2021 en 

meerjarenraming 2022 – 2024 van GR WOZL 

 

BWV-20000350 Bevoegdheid: Raad     

Economie  Raadsvoorstel   

 
Jaarrekening, jaarverslag en sociaal jaarverslag 2019 GR WSP, WOZL 1 BV 

en GR WOZL 

 
Besluit: 

De raad voor te stellen: 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening, het jaarverslag en het sociaal 

jaarverslag 2019 GR WSP en WOZL 1 BV. 

2. Kennis te nemen van de jaarrekening, het jaarverslag en het sociaal 

jaarverslag 2019 GR WOZL. 
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BWV-20000314 Bevoegdheid: Raad     

Ruimte  Raadsinformatiebrief   

 
Bodemjaarverslag 2018/2019 

 
Besluit: 

De raad te informeren over het bodemjaarverslag 2018/2019 

 

BWV-20000337 Bevoegdheid: Raad     

Bestuursdienst  Raadsinformatiebrief   

 
Het informeren van de raad over de voorgenomen wetswijziging Wet 

gemeenschappelijke regeling en de ontwikkelingen bij 

gemeenschappelijke regelingen. 

 
Besluit: 

De raad te informeren over de voorgenomen wetswijziging Wet 

gemeenschappelijke regeling en de ontwikkelingen bij gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

BWV-20000370 Bevoegdheid: College     

Ruimte  Collegevoorstel   

 
Venstertijden en bevoorrading binnenstad 

 
Besluit: 

1. Het parkeerregime in het centrum van Heerlen tijdelijk aan te passen waarbij 

de gebruiker het eerste uur gratis gebruik kan maken van een parkeerplaats. 

 

 


