Perslijst B&W vergadering, gehouden op datum 26-01-2016.
Aanwezig:
Wethouders: drs. H.M.L. Dauven, drs. R. Meijers, drs. C.P.J.L. Vankan en J.M.M. Vermeer
Gemeentesecretaris: L.T.J.M. Bongarts
Afwezig: Burgemeester: drs. M.J.A. Eurlings

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 19-01-2016
Besluit
Akkoord.

A.2 Personeelsaangelegenheden
Besluit
Besproken.

A.3 Gewestelijke overige aangelegenheden

A.4 Verslag / toezeggingen Raad / Commissies
Besluit
Terugkoppeling door wethouder Dauven vanuit de commissie Sociaal Domein.

A.5 Burgerparticipatie

A.6 Schriftelijk verzoek van de LTC Valkenburg om ook gebruik te kunnen maken van
een deel van het investeringsbudget buitensportcomplexen
Ik adviseer U het bestuur van de tennisvereniging mede te delen dat er niet geïnvesteerd wordt in
het tenniscomplex van de LTC Valkenburg

Besluit
Akkoord, in de brief tekstueel de afspraak van 1994 opnemen.

A.7 Subsidieaanvraag MEE 2016.
1. Instemmen met het subsidiëren van Stichting Mee Zuid Limburg ten aanzien van de wettelijke
taken ad € 95.213,--;
2. Instemmen met het subsidiëren van Stichting MEE Zuid Limburg en aanzien van de coördinatie van
het sociaal team Valkenburg aan de Geul ad € 7.100,--;

3. De totale subsidie putten uit bijdrage MEE cliëntondersteuning (€ 80.120,--), bijdrage MEE
integrale vroeghulp (€ 15.093,--) en overige kosten Wmo (€ 7.100,--);
4. Akkoord gaan met bijgevoegde subsidiebeschikking

Besluit
Akkoord.

A.8 Verzoek INNOVO om akkoord te gaan met het afsluiten van een
huurovereenkomst met MIK voor gebruik van lokalen in de basisschool Plenkert / St.
Joseph
Akkoord te gaan met:
1. Het afsluiten van een huurovereenkomst tussen INNOVO en MIK voor het gebruik van lokalen in
de basisschool Plenkert / St. Joseph ten behoeve van peuterspeelzaalwerk voor maximaal 1 jaar.
2. In de loop van 2016 afspraken te maken met de schoolbesturen met betrekking tot het
harmoniseren van de voorwaarden en prijzen van medegebruik- en huurovereenkomsten.

Besluit
Akkoord.

A.9 Inkoop bij Humanitas voor uitvoering van de begeleide omgangsregeling bij
echtscheiding (BOR) door Humanitas
Akkoord te gaan met:
1. Humanitas opdracht verstrekken om voor een bedrag van € 9.600,00 in 2016 5 lichte trajecten
begeleide omgangsregeling bij echtscheiding (BOR) uit te voeren. Deze trajecten kunnen zowel
verplicht door de Rechter worden opgelegd als in het vrijwillig kader worden aangeboden.
2. Het bedrag van € 9.600,00 ten laste van de post 6671010 134066 te brengen.

Besluit
Akkoord.

A.10 Wijzigingen in de Gemeentewet
Kennis nemen van de wijzigingen in de Gemeentewet.

Besluit
Akkoord.

A.11 Klantgericht schrijven
Kennis te nemen van de ''Schrijfwijzer van de gemeente Valkenburg aan de Geul'' en wijze waarop
deze nieuwe schrijfstijl wordt geïntroduceerd in de gemeentelijke organisatie.

Besluit
Akkoord.

