Openbare besluitenlijst
van de vergadering van Gedeputeerde Staten
van 14 augustus 2018

1.

Onderwerp

Besluit

Mededeling
portefeuillehouder inzake
Motie 2409 gewijzigd
Hermans, Claessens inzake
structuurversterkende
investeringen in
gemeenschapshuizen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een
mededeling van portefeuillehouder Koopmans over
Motie 2409 gewijzigd Hermans, Claessens inzake
structuurversterkende investeringen in
gemeenschapshuizen.

Informatie: R.M.C. Luyten
cluster Secretariële en
Administratieve Ondersteuning
tel. (043) 389 71 93
e-mail:
rmc.lyten@prvlimburg.nl

2.

XBMob project Interreg VA
Euregio Maas Rijn
Informatie: H.J. Albering

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de
provinciale cofinanciering van € 132.469,70 voor het
project XBMob in het kader van Interreg VA Euregio
Maas Rijn.

cluster Economische Zaken
tel. (043) 389 73 18
e-mail:
hj.albering@prvlimburg.nl

3.

Opstarten juridische
procedure terugvorderen
Koopmansgelden Van Can
Informatie: R.P.M. Velden
cluster Handhaving
tel. 06 21 39 57 86
e-mail:
rpm.van.der.velden@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het
opstarten van een juridische procedure met als inzet het
afdwingen van terugbetaling van zogeheten
Koopmansgelden omdat een overeenkomst niet is
nageleefd. Gedeputeerde Mackus is gemachtigd om
namens Gedeputeerde Staten die procedure te voeren.

4.

Oprichting van Coöperatieve
Vereniging NDOV-DOVA
U.A.
Informatie: M.E.K. Onnen
cluster Mobiliteit
tel. (043) 389 74 18
e-mail:
mek.onnen@prvlimburg.nl

5.

Schriftelijke vragen van
mevrouw Houben (PvdA)
inzake aansluiten bij de
Statiegeldalliantie.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het
voornemen om met de andere decentrale OVautoriteiten een coöperatieve vereniging NDOV-DOVA
op te richten. Dit is een passende juridische vorm voor
de landelijke samenwerking op het gebied van het
verzamelen en beschikbaar stellen van openbaar
vervoer reisdata en de samenwerking op het gebied van
gezamenlijk openbaar vervoeronderwerpen, zoals de
OV-chipkaart.
Aan Provinciale Staten is gevraagd hun wensen en
bedenkingen kenbaar te maken bij dit voornemen.
Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de
schriftelijke vragen van mevrouw Houben (PvdA) inzake
het aansluiten bij de Statiegeldalliantie vastgesteld.
Hiermee is motie 2382 Houben inzake aansluiten bij
Statiegeldalliantie afgedaan.

Informatie: D.A. Hupkens
cluster Wonen en Leefomgeving
tel. (043) 389 77 16
e-mail:
da.hupkens@prvlimburg.nl

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
N.B. Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar in verband met
eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben
bereikt. Ook antwoorden op statenvragen, statenvoorstellen en informerende stukken aan de Staten worden
pas beschikbaar gesteld als ze aan Provinciale Staten zijn toegestuurd.

