PERSLIJST B&W vergadering, gehouden op datum 15-03-2016.
Aanwezig:
Wethouders: drs. H.M.L. Dauven, drs. R. Meijers, drs. C.P.J.L. Vankan en J.M.M. Vermeer
Gemeentesecretaris: B. Mennens

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 8 maart 2016
Besluit
Akkoord.

A.2 Personeelsaangelegenheden

A.3 Gewestelijke overige aangelegenheden
Besluit
College besluit zomerreces vast te leggen vanaf woensdag 13 juli 2016 tot en met vrijdag 19 augustus
2016.

A.4 Verslag / toezeggingen Raad / Commissies

A.5 Burgerparticipatie

A.6 Artikel 41 vraag VVD inzake de internetaansluiting bedrijventerrein de Valkenberg
en De Heek
Besluit
Besloten wordt deels in te stemmen met de in bijgevoegde brief (zie bijlage) voorgestelde
beantwoording van de artikel 41 vraag van de VVD inzake de internetaansluiting op bedrijventerrein
de Valkenbergen De Heek. Antwoord op vraag 3 dient aangepast te worden in overleg met de AD.

A.7 1ste begrotingswijziging 2016 WOZL met meerjarenraming 2017-2019
Besluit
Besloten wordt aan het Algemeen Bestuur WOZL kenbaar te maken dat ingestemd kan worden met
de 1ste begrotingswijziging 2016 WOZL met meerjarenraming 2017-2019.

A.8 Mandatering uitvoering DVO Jeugd en WMO
Besluit
Besloten wordt:
- de mandaatregeling tussen de gemeente Valkenburg aan de Geul en de gemeente Maastricht
aangaande de uitvoering van de Jeugdwet en WMO aan te passen zodat de portefeuillehouder van
de gemeente Valkenburg aan de Geul beslist op bezwaar;
- de mandaatregeling van de gemeente Valkenburg aan de Geul aan te passen door op te nemen dat
het college van burgemeester en wethouders inzake beslissen op bezwaar bij Jeugdzaken en WMO
zaken de portefeuillehouder mandateert.

A.9 Tijdelijke anti-kraak invulling voor kasteel oost.
Besluit
Besloten wordt:
• In te stemmen met het voorstel voor tijdelijke invulling van kasteel Oost door Ad-hoc
(leegstandsbeheerder). E.e.a. zoals door Ad-hoc uitgewerkt in bijgevoegde plannen van aanpak.

A.10 Verlengen contract met van Scherpenzeel voor het overslaan, transporteren en
verwerken van Plastic- en Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD).
Besluit
Het college stemt in met het reeds nu aangeven dat het huidige contract zal worden verlengd voor
de periode 2017 en 2018 en machtigt de beleidsregisseur Milieu (Afval) voor het
ondertekenen van de bijgevoegde concept reactiebrief.

A.11 Vernieuwen gedeelte dakbedekking Brandweerkazerne
Besluit
Besloten wordt:
• In te stemmen met het op korte termijn aanbrengen van een nieuwe laag dakbedekking
incl. isolatie op een deel van het dak van de brandweerkazerne, e.e.a. cfm. offerte Pisters en Zn. ;
• De benodigde middelen (€ 21.205,-) te onttrekken aan de onderhoudsvoorziening gebouwen.

A.12 Beantwoording artikel 41 vragen inzake dumpen drugsafval.
Besluit
Besloten wordt de vragen van Raadslid N. Dauven, Algemeen Belang, inzake dumpen drugsafval
middels bijgaande conceptantwoordbrief te beantwoorden.

