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A.1 Personeelsaangelegenheden

A.2 Gewestelijke overige aangelegenheden
Besproken

A.3 Verslag / toezeggingen Raad / Commissies

A.4 Burgerparticipatie

A.5 CBS wijk en Buurt indelingen Valkenburg aan de Geul
Besluit
Besloten wordt in te stemmen met de nieuwe wijk- en buurtindelingen met de bijbehorende
naamgeving zoals vastgelegd in de bijgevoegde bijlagen.

A.6 Raadsnota financiering aanvullend stabiliteitsonderzoek Geulhemmergroeve
Besluit
Besloten wordt bijgevoegde raadsnota ter besluitvorming voor te leggen aan de
raadsadviescommissie EFTR en de gemeenteraad resp. op 11 resp. 30 mei 2016, e.e.a. met dien
verstande dat de wijze van financiering wordt gewijzigd. Het voorstel aan de raad wordt:
Alsnog een krediet voteren voor aanvullende stabiliteitsonderzoek in de Geulhemmergroeve van €
40.650,58 (excl. BTW) en de kosten te betrekken bij het resultaat van de aanbesteding. Als de
aanbesteding minstens ter hoogte van vermeld bedrag lager uitvalt dan begroot, dan worden de
kosten gedekt uit het beschikbare budget. Indien het resultaat lager is, zal de dekking worden
opgenomen in de kadernota.

A.7 Aanschaf module MeldDesk
Besluit

Besloten wordt in te stemmen met de aanschaf van de module MeldDesk Web, 5 extra
toestellicenties en 2 Ipads.

A.8 Dubbel Duurzaam
Besluit
Besloten wordt dat het College inhoudelijk akkoord is maar dat het raadsvoorstel concreter en
scherper wordt geformuleerd. Ter zake heeft de portefeuillehouder afhandelingsmandaat.

A.9 Museum Land van Valkenburg: raadsnota doorontwikkeling museum
De blauwe teksten zijn de doorgevoerde wijzigingen waarom het college in het besluit van 19 april
2016 om heeft gevraagd.

Besluit
Niet akkoord met het voorstel. Vanuit de kaderstellende rol van de raad is de raad aan zet. In het
raadsvoorstel worden aan de raad 2 scenario's voorgelegd. De raad is aan zet om hieruit een keuze te
maken. Het college is inhoudelijk akkoord met de in het voorstel verwoorde 2 scenario's.
Het voorstel zal via het Presidium worden doorgeleid naar de Raad van de gemeente Valkenburg aan
de Geul ter agendering voor de raadsvergadering van 30 mei 2016.

A.10 art 41 brief school SoG
Besluit
Akkoord met de inhoud van de voorgelegde concept antwoordbrief.

A.11 Eerste stap naar volledige ontzorging bebording
Besluit
Besloten wordt:
1. De teamleider Openbare Ruimte, ing. B. Katerberg, te machtigen om Verkeersadviesbureau
Ronnico te Hoevelaken opdracht te geven om de werkzaamheden inzake de korte voor een termijn
(zie ook pagina 2 t/m 6 van de bijgevoegde offerte) z.s.m. uit te voeren
totaalbedrag van € 19.140,-;
2. Deze kosten te betalen uit het budget ''Aankoop, vervanging en onderhoud borden/palen'' (FCL
6.210.060 / ECL 34043);
3. Te onderzoeken op welke wijze (ook) het systeem van bewegwijzering en straatnaamborden
geoptimaliseerd kan worden;
4. Te onderzoeken op welke manier een ontzorgingscontract met een marktpartij voor het uitvoeren
van slim onderhoud en beheer van het totale bordenareaal kan bijdragen aan een (structurele)
kostenbesparing op de lange termijn.

A.12 Jaarverantwoording kinderopvang 2015
Besluit
Besloten wordt om de jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen voor het verslagjaar
2015 van de gemeente Valkenburg aan de Geul vast te stellen en de

Inspectie van het Onderwijs alsook de gemeenteraad een kopie hiervan ter kennisname toe te
sturen.

A.13 GR milieuparken Geul en Maas: ontwerpbegroting 2017 en jaarrekening 2015
Besluit
Besloten wordt de bijgevoegde stukken van de GR Milieuparken Geul en Maas voor te leggen aan de
leden van de commissie SOB van 10 mei 2016 met de opmerking dat:
1. onze meerjarenbegroting de ruimte heeft om de conceptbegroting 2017 te kunnen opnemen;
2. eventuele zienswijzen van de commissie SOB via het verslag ter kennis kunnen worden gebracht
aan de secretaris van de GR.

AH.6 Subsidieaanvraag Euro Chess 2016
Besluit
Besloten wordt om:
1. Overeenkomstig de regeling incidentele subsidies een bedrag van €1.000,- toe te kennen aan
Stichting E.C.F. voor het organiseren van Euro-Chess 2016.
2. Aanvullend 1000,- Euro toe te kennen als bijdrage in de kosten van de organisatie en dit bedrag te
putten uit de post 6670030 Jeugdverenigingen.
3. Nieuwe aanvragen van Stichting E.C.F. in de toekomst te toetsen aan, en af te handelen, conform
de dan geldende regelgeving.

A.14 Vergunning verlenen tot verhuur o.g.v. de Leegstandwet
Besluit
Besloten wordt de eigenaar van de woning aan Koningin Julianalaan 38 toestemming te verlenen de
woning tijdelijk – voor de duur van maximaal 5 jaar – te verhuren conform artikel 15 van de
Leegstandwet.

A.15 Vervanging voertuig Buitendienst
Besluit
Besloten wordt gelet op de economische en bedrijfsmatige voordelen om het afdelingshoofd te
machtigen tot de aankoop van een tweedehands Mercedes Sprinter voor een totaalbedrag van circa
€25.000,- excl., invoerrechten en dergelijke en verkoop van de oude Mercedes.

A.16 Verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen.
Besluit
Besloten wordt:
1) Kennis te nemen van de gevolgen van het verbod op chemische onkruidbestrijding.
2) In te stemmen met de (gewijzigde) opdrachtverstrekking aan Monsdal.
3) De raad te informeren middels bijgevoegd informatiebulletin.

