PERSLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,
gehouden op 7 oktober 2014.
AANWEZIG:

Wethouders: drs. H.M.L. Dauven, C.M.H. van Melsen, drs. R. Meijers en J.M.M.
Vermeer.
Gemeentesecretaris: L.T.J.M. Bongarts.

AFWEZIG:

Burgemeester: drs. J.M.A. Eurlings.
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ADVIES
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FAZA

De notulen van de vergaderingen van de burgemeester en
wethouders van 30 september 2014.

Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Wethouder van Melsen
deelt mede dat hij na
de raadsvergadering
van december 2014
stopt met zijn
loopbaan als
wethouder. Vandaag
zal ook de organisatie
en de pers
geïnformeerd worden.
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PROG

Inkoop nieuwe taken sociaal domein 2015.
1. Instemmen met de voorliggende basistekst
Dienstverleningsovereenkomst met een looptijd
van 3 jaar;
2. Kennis nemen van Bijlage 1, de invulformat
waarin de afspraken over te leveren producten en
te hanteren tarieven per aanbieder worden
vastgelegd (looptijd 1 jaar);
3. Instemmen met Bijlage 2, waar in de systematiek
om te komen tot prijs- en prestatieafspraken
wordt vastgelegd (looptijd 1 jaar);
4. Instemmen met Bijlage 3, waarin de door de
gemeente gehanteerde kwaliteitscriteria worden
vastgelegd (looptijd 1 jaar);
5. De directeur Sociaal, Fysiek en Economie
mandateren om – als lid van de directiegroep
Maastricht-Heuvelland na bespreking in een
Ontwikkeltafel – doch uiterlijk op 31-12-2014)
Bijlagen 4 en 5 vast te stellen, waarin de
administratieve voorwaarden waaraan aanbieders
moeten voldoen worden beschreven;
6. Instemmen met bijlage 6, waarin de
uitsluitingsgronden voor een DVO worden bepaald;
7. Portefeuillehouders mandateren om - indien uit
onderzoek blijkt dat sectorale
kortingspercentages de continuïteit van de
dienstverleners onmogelijk maken – deze
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Akkoord.

percentages bij te stellen;
8. Instemmen met het werken van ‘zachte’
capaciteitenplafonds: geen wachtlijsten op
arrangementsniveau, sturen op het voorkomen
van wachtlijsten bij instellingen door – binnen de
financiële kaders – te schuiven met capaciteiten;
9. Als ‘nader kader’ voor de ontwikkeltafels
meegeven dat de positie van cliënten,
cliëntvertegenwoordigers, mantelzorgers en
vrijwilligers bij aanbieders goed is geborgd,
alsmede dat het werken met én waarderen van
informele zorgers van belang wordt gevonden;
10. De directeur Sociaal, Fysiek en Economie, als lid
van de directiegroep Sociaal Domein MaastrichtHeuvelland, mandateren om enkele technische
wijzigingen in de Samenwerkingsovereenkomst
door te voeren om daarmee de bredere
reikwijdte t.g.v. de centrumfunctie Beschermd
Wonen en de Centrumregeling Jeugdzorg vast te
leggen.
5

CONC

Ontwikkeling Ondernemerswebsite.
Charlzz BV uit Maastricht opdracht verlenen om een
website voor en met ondernemers te bouwen, dit op basis
van de ingediende en met ondernemers besproken
offerte. De kosten ad totaal € 19.900,-- ex BTW worden
geput uit de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde
bijdrage voor de Retailcampagne.
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CONC

Beantwoording brieven over geluidsoverlast Essential
Festival.
De twee brieven met klachten over het geluid tijdens het
Essential Festival beantwoorden.
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W&L

W&L

W&L
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Routenetwerk GOMV: realisatie veilige oversteekplaatsen
wandel- en fietspaden.
a) Kennis te nemen van de voorgestelde oplossingen.
b) Instemmen met de uitvoering van de
reconstructies van de kruisingen Veeweg en
Burgemeester Henssingel conform de bijgevoegde
ontwerpen.
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Akkoord, inclusief
tekstuele aanpassing.

Visvijver Geulpark.
Voor de periode van 1 maart t/m 30 september 2015
maximaal 56 nachtvisvergunningen toekennen.
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Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur van leegstaande
woonruimte.
Het college van burgemeester en wethouders wordt
geadviseerd de eigenaar van de woning/appartement Op
de Rijsecamp 3 toestemming te verlenen zijn pand
tijdelijk – voor de maximale duur van 5 jaar – tijdelijk te
verhuren in het kader van artikel 15 van de
Leegstandswet.
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W&L

Plaatsing parkbank voor openbaar gebruik op een
perceelsgedeelte in particulier eigendom, nabij de kerk in
Broekhem.
Het college van burgemeester en wethouders wordt
geadviseerd in te stemmen met de voorgestelde
gebruiksovereenkomst voor het gebruik van private grond
ten behoeve van de realisatie van een openbare
zitgelegenheid.
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W&L

Jaarverslag seniorenraad 2013.
Kennisnemen van het jaarverslag van de seniorenraad
2013 en bijgaande brief verzenden. Het jaarverslag
Seniorenraad ter inzage leggen voor de commissie Sociaal
Domein
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W&L

W&L

W&L

W&L
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Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning GGD Zuid
Limburg.
Kennisnemen van de samenvatting van de resultaten van
het Regionaal Rapport Volksgezondheid Toekomst
Verkenning 2014 van de GGD Zuid Limburg. De
samenvatting ter inzage leggen voor de commissie Sociaal
Domein.
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Akkoord.

Lidmaatschap Provinciaal Steunpunt voor
gemeenschapsaccommodaties (Spirato).
Instemmen met het voorstel om per 1 oktober 2014
voorlopig tot 1 januari 2016 lid te worden van Spirato. De
kosten ad €450,- voor 2014 en ad €900,- voor 2015 ten
laste brengen van het product sociaal cultureel werk;
buurtwerk.
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Akkoord, inclusief
tekstuele aanpassing.

Jaarverslag Wmo raad 2013.
Kennisnemen van het jaarverslag van de Wmo raad 2013
en bijgaande brief verzenden. Het jaarverslag Wmo raad
ter inzage leggen voor de commissie Sociaal Domein.

13

Akkoord.

Akkoord.

Subsidieaanvraag van MEE Zuid-Limburg voor
cliëntondersteuning en Integrale Vroeghulp (IVH).
Instemmen met het subsidiëren van MEE Zuid Limburg ad
€ 95.213,- ter continuering van de cliëntondersteuning en
Integrale Vroeghulp voor het transitiejaar 2015.
Akkoord gaan met bijgevoegde (concept)
subsidiebeschikking.
De stukken ter kennisname leggen voor de commissie
Sociaal Domein.
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