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Besluitenlijst  
Extra VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR  
Woensdag 21 april 2021 

 

1. OPENING/MEDEDELINGEN/AFDMELDINGEN 

Agendapunt 1.1 

 

Afmeldingen: 

De vergadering wordt geopend; afmeldingen zijn ontvangen van de burgemeester van Beek-

daelen en de wethouders van Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Brunssum, Beekdaelen en  

Voerendaal. In verband met het ontbreken van het quorum is een tweede vergadering uitge-

schreven waarbij dezelfde agenda voorligt. Deze besluitenlijst heeft betrekking op de 2e ver-

gadering waarbij het quorumvereiste is vervallen.  

 

Mededeling: 

Dhr. Walraven neemt als toehoorder deel aan de vergadering om op deze manier  een  indruk 

te krijgen  hoe het er bij een gemeenschappelijke regeling aan toe gaat. Dit krijgt een vervolg  

door middel van een  kantoorbezoek aan Parkstad Limburg. 

 

 

2. FINANCIËN 

Agendapunt 2.1 Takendiscussie Parkstad Limburg: 2e begrotingswijziging 2021 

Ontwerpbesluit De 2e begrotingswijziging vast te stellen. 

Besluit Besloten wordt conform ontwerpbesluit. 

 

Agendapunt 2.2 (Integraal) Jaarplan 2021 

Ontwerpbesluit 1. Wetende dat het financiële deel van het jaarplan, bestaande uit de speerpunten en de ver-
deeltabel werkbudgetten van het jaarplan 2021 alsmede de eerste begrotingswijziging naar 
aanleiding van het jaarplan 2021, zijn geaccordeerd in de vergadering van het Dagelijks                
Bestuur van 24 februari 2021 en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van 24 februari 2021, ligt nu het integrale jaarplan ter instemming voor, om te komen tot 
een eenduidig besluit. 

2. In te stemmen met het feit dat de stuurgroep SES in haar vergadering van 31 maart een 
speerpunt heeft toegevoegd. Te weten: Voortborduren op de aanpak SES ten aanzien van 
de aspecten gezondheid en onderwijs-arbeidsmarkt. 

3. Indachtig de punten  1 en 2, het integrale jaarplan 2021 eenduidig vast te stellen. 

Besluit Besloten wordt conform ontwerpbesluit. 

 

3. INGEKOMEN POST 

Agendapunt 3.1 Brief van de prov. d.d. 6 april 2021 over aandachtspunten voor de begroting 2022 

Besluit Van de brief wordt kennis genomen. 

 

 

 

4. BESLUITENLIJST 

Agendapunt 4.1 Besluitenlijst van de AB-vergadering van 21 april 2021 

Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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5. RONDVRAAG/SLUITING 

Rondvraag 

 

Sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

De  voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

VASTSTELLING BESLUITENLIJST 21 april 2021 

 Aldus vastgesteld in de (extra) vergadering van  

het Algemeen Bestuur van 26 mei 2021,  

 

de  voorzitter,                                                   de directeur/secretaris,                                  

Roel Wever                                                        Peter M. Bertholet                                              

         

  

 


