
besluitenlijst 
 

van de vergadering van 

burgemeester en 

wethouders van Heerlen 

van 22 mei 2018 

 

 

 

aanwezig: 

de heer E.G.M. Roemer, 

wnd. burgemeester; 

mevrouw A.W.A Keulen 

de heren 

M.E.E. de Beer 

C.M.J.P. Claessens 

J.M.M. Clemens 

F.G. Simons 

P.M.A. van Zutphen; 

wethouders 

 

de heer M.L. Wilke, 

secretaris/algemeen 

directeur a.i. 

 

mevrouw M. Morina 

bestuurssecretaris 

 

afwezig:  

 

 

registratienummer: 

CVV-18001168 

 

 

 

  CVV-18001164 

 begrotingswijziging:      

Directie 25000 bevoegdheid: College 

 

Ontwerp openbare besluitenlijst collegevergadering 15 mei 2018 

 

Voorstel: 

De openbare besluitenlijst collegevergadering 15 mei 2018 vaststellen.  

 

Besluit: 

De openbare besluitenlijst collegevergadering 15 mei 2018 vaststellen. 

 

  BWV-18003135 

  begrotingswijziging: Nee     

P&O  bevoegdheid: College 

 

Aanbesteding Algemeen Directeur 

 

  

Besluit: 

1. 1.  De inhuur van een interim Algemeen directeur aan te merken als een 

art. 74 dienst, met cpv code 79100000-5 Juridische dienstverlening; 

    2.  Op grond van een zwaarwegend belang 1 op 1 in te huren bij BMC; 

    3.  te bepalen dat geen grensoverschrijdend belang aan de orde is. 

2. Een verplichting van 200.000 euro aan te gaan voor het resterende jaar 

    voor de inhuur van een Algemeen directeur bij BMC. Dit wordt opgedeeld  

    in een inhuur voor de eerste 5 weken, waarna dit wordt opgevolgd door  

    een inhuur voor het resterende jaar. 

  

  BWV-18003148 

   begrotingswijziging: Nee     

Welzijn 38010 bevoegdheid: College 

 

Aanpassen uitwerkingsbesluiten in verband met Verordening 

Maatschappelijke Ondersteuning Heerlen 2018 

 

Voorstel: 

Voorstel: 

1.  De 'Nadere regels Wmo zelfredzaamheid en participatie Heerlen 2018'  

     vast te stellen;   

2.  De  'Nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente Heerlen  

     2018' vast te stellen.  

 

Besluit: 

1.  De 'Nadere regels Wmo zelfredzaamheid en participatie Heerlen 2018'  

     vast te stellen;   
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2.  De  'Nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente 

     Heerlen 2018' vast te stellen. 

 

  BWV-18003173 

  begrotingswijziging: Nee     

PM 33000 bevoegdheid: Raad 

 

Herziening grondexploitatie Maankwartier 2018 

 

  

Besluit: 

De raad voor te stellen: 

1.  Vaststelling herziening grondexploitatie Maankwartier fase 2 uitvoering 

 d.d. 26 juni 2018 (zie bijlage 5). 

2.  In te stemmen met de afroep van het zevende krediet voor een bedrag 

van € 2.699.091 voor 2018 (dit betreft het zogenaamde restant krediet 

uit 2014 welke deel uitmaakt van de in 2014 vastgestelde 

grondexploitatie). 

3. Een nieuw achtste krediet beschikbaar stellen voor het jaar 2018 voor 

een bedrag groot € 4,0 miljoen. 

4a. In te stemmen met een extra bijdrage aan het project Maankwartier 

fase 2 uitvoering van € 11,3 miljoen en deze te verwerken in de 

jaarschijven 2018, 2019 en 2020 van de meerjarenraming van de 

gemeentelijke begroting. 

4b. De vertragingskosten te verhalen bij de veroorzakers voor zover deze 

toe te rekenen zijn. 

 

  

  BWV-18003136 

 begrotingswijziging: Ja - Raadswijziging     

Welzijn 38010 bevoegdheid: Raad 

 

Het bieden van een zienswijze over de 2e begrotingswijziging GGD Zuid-

Limburg 2018 en de begroting GGD Zuid-Limburg 2019 

 

Besluit: 

De raad voor te stellen: 

1.  Bij wijze van zienswijze instemmen met de 2e begrotingswijziging GGD Zuid-

Limburg 2018 voor een incidentele bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg; 

2.  Bij wijze van zienswijze instemmen met de begroting 2019 GGD Zuid-Limburg; 

3.  Instemmen met de navolgende financiële consequenties, zijnde: 

  ● Voor de periode 2018 t/m 2021 jaarlijks een bedrag van € 376.453   

          beschikbaar stellen uit de decentralisatie uitkering GIDS (Gezondheid In De  

          Stad); 

  ● Voor 2018 een bedrag van € 82.120 beschikbaar stellen uit de decentralisatie  

          uitkering Vrouwenopvang; 
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  ● Voor 2019 en verdere jaren een jaarlijks een bedrag van € 100.265  

          beschikbaar stellen uit de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang.  

 

 

  BWV-18003155 

  begrotingswijziging: Nee     

WS 39000 bevoegdheid: Raad 

 

Kredietbank Limburg 

 

Voorstel: 

De raad voor te stellen: 

1.  Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de eerste KBL-begrotingswijziging 

2018. 

2.  Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de KBL-begroting 2019, inclusief  

meerjarenbegrotingen voor 2020 en 2021, met dien verstande dat aan de KBL 

wordt gevraagd al het mogelijke in het werk te stellen om verdere 

tariefsverhogingen in de toekomst te voorkomen.  

 

Besluit: 

De raad voor te stellen: 

1.  Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de eerste KBL-

begrotingswijziging 2018. 

2.  Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de KBL-begroting 2019, 

inclusief  meerjarenbegrotingen voor 2020 en 2021, met dien verstande 

dat aan de KBL wordt gevraagd al het mogelijke in het werk te stellen 

om verdere tariefsverhogingen in de toekomst te voorkomen.  

 

 

 


