Openbare besluitenlijst
van de vergadering van Gedeputeerde Staten
van 23 januari 2018

1.

Onderwerp

Besluit

Mededeling
portefeuillehouder inzake
Limburgagenda

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten een
mededeling van portefeuillehouder Bovens te sturen aan
Provinciale Staten inzake de Limburgagenda.

Informatie: R.F.J.M. Engelen
cluster Strategie
tel. (043) 389 75 36
e-mail:
rfjm.engelen@prvlimburg.nl

2.

Mededeling
portefeuillehouder inzake
Gennep en Mook en
Middelaar (toezegging 8169)

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de
mededeling van portefeuillehouder Koopmans inzake
Gennep en Mook en Middelaar (toezegging 8169) naar
aanleiding van vragen over de bestuurlijke indeling van
Noord-Limburg.

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

3.

Besluit op
wijzigingsverzoeken
Provinciaal
Natuurbeheerplan
Informatie: J.F.M. Vreeze
cluster Plattelandsontwikkeling
tel. (043) 389 76 98
e-mail:
jfm.de.vreeze@prvlimburg.nl

Gedputeerde Staten hebben de clustermanager
Plattelandsontwikkeling gemandateerd om de
ingediende wijzigingsverzoeken af te handelen conform
de criteria opgenomen in hoofdstuk 6.1 van het
Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2017.

4.

Middelen Programma
Limburg Agrofood
Informatie: I.A.M.A. Jahae
cluster Economische Zaken

Gedeputeerde Staten stellen € 2.700.000,00 aan LIOF
beschikbaar, voor de uitvoering van het Programma
Limburg Agrofood. Doel van dit programma is om het
concurrentievermogen van de Limburgse agrofoodsector
blijvend te versterken.

tel. (043) 389 77 95
e-mail:
iama.jahae@prvlimburg.nl

5.

Vaststelling van het ontwerp
van de ontwerp-N2000plannen Sarsven & De
Banen en Swalmdal
Informatie: P.M. Roëll
cluster Natuur en Water
tel. (043) 389 99 30
e-mail: pm.roell@prvlimburg.nl

6.

Verlening subsidie aan het
Huis voor de Zorg voor het
werkplan 2018 en voor het
toekomstbestendig maken
van het
ondersteuningsnetwerk van
de Stichting SOL
Informatie: E. Camp
cluster Subsidies

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de N2000plannen voor Swalmdal en voor Sarsven & De Banen in
ontwerp vast te stellen en het van 22 januari 2018 t/m
7 maart 2018 voor inspraak ter visie te leggen.
De gemeenten Beesel, Roermond en Nederweert, de
Stichting het Limburgs Landschap en het Waterschap
Limburg, worden schriftelijk verzocht om in te stemmen
met de uitvoering van de in de plannen in aanvulling op
de PAS beschreven maatregelen.
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten aan
het Huis voor de Zorg voor de uitvoering van haar
werkplan 2018 een voorwaardelijke exploitatiesubsidie te
verlenen van maximaal € 2.029.123,00. Daarnaast
hebben zij het Huis voor de Zorg een incidentele
projectsubsidie toegekend van maximaal € 75.000,00
voor het toekomstbestendig maken van het
ondersteuningsnetwerk van de Stichting SOL
(Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van
kinderen met een verstandelijke beperking in Limburg).

tel. (043) 389 75 43
e-mail:
e.camp@prvlimburg.nl

7.

Geactualiseerd
Uitvoeringsprogramma
2018-2019
Sociale Agenda 2025
Informatie: M.A.J. Michon-Dütz
cluster Ontwikkeling
tel. 06 54 29 30 15
e-mail:
maj.dutz@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de
voorgestelde afhandeling van toezegging 8212 inzake
het geactualiseerd Uitvoeringsprogramma 2018-2019
Sociale Agenda 2025. Zij sturen de definitieve versie
(met de actualisaties) ter informatie toe aan Provinciale
Staten.

8.

Uitvoering Motie 2356
Limburg
Regenboogprovincie
Informatie: C.A.H. Smeets
cluster Secretariële en

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een
voorstel voor de uitvoering van Motie 2356 Limburg
Regenboogprovincie en stellen hiervoor een werkbudget
van € 300.000,00 ter beschikking . Provinciale Staten
worden hierover met een mededeling van
portefeuillehouder Van Rijnsbergen geïnformeerd.

Administratieve Ondersteuning
tel. 06 46 97 46 07
e-mail:
cah.smeets@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.

