Perslijst B&W-vergadering, gehouden op datum 15-11-2016
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 8 november 2016
Besluit
Besloten wordt de notulen van 8 november A en C vergadering vast te stellen.

A.2 Gewestelijke overige aangelegenheden
Besluit
Besproken.

A3. Aanpassen regeling nadeelcompensatie gemeente Valkenburg aan de Geul
Besluit
Besloten wordt:
1. De regeling nadeelcompensatie gemeente Valkenburg aan de Geul aan te passen, in die zin dat de
burgemeester als bestuursorgaan wordt vermeld;
2. De nieuwe aangepaste regeling vast te stellen en vervolgens te publiceren.

A.4 marap 3e kwartaal team openbare Ruimte
Besluit
Besloten wordt:
Kennis te nemen van de 3e marap 2016 van het team Openbare Ruimte.

A.5 Brief Seniorenraad Valkenburg aan de Geul over behoud scholen in Valkenburg
aan de Geul
Besluit
Besloten wordt:
Bijgaande brief met daarin vervat de antwoorden op de vragen van de Seniorenraad aan hen te doen
toekomen.

A.6 Dwangsomprocedure Wilhelminalaan 42-42a
Besluit
Besloten wordt:
- de eigenaar van het pand Wilhelminalaan 42-42a middels de bijgevoegde concept-brief in kennis te
stellen van het feit, dat het college voornemens is om hem vanwege de geconstateerde
overtredingen een last onder dwangsom op te leggen.
Deze last zal inhouden, dat:
de eigenaar van het pand Wilhelminalaan 42-42a te Valkenburg voor elk van de
overtredingen met de nummers 1 t/m 12 (deel A van het controlerapport d.d. 8 november 2016) een
dwangsom verbeurt van € 1.000,00 per week –ingaande op de nog vast te stellen
begunstigingstermijn- met een maximum van € 15.000,00;
Hierbij geldt, dat niet wordt overgegaan tot het definitief opleggen van een last onder dwangsom
indien de overtredingen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de concept-brief
alsnog worden opgeheven.

A.7 Inkoop WMO en Jeugd 2017
Besluit
Besloten wordt:
1.
In te stemmen met de verdere doorontwikkeling van de inkoop van WMO en Jeugdhulp 2017
zoals opgenomen in de collegenota
2.
Bijlagen B_1, B_2, B_3 en B_4 vast te stellen
3.
Kennis te nemen van de uitgewerkte arrangementen Jeugd (B_1a)
4.
Kennis te nemen van de uitgewerkte arrangementen Beschermd Wonen (B_2a)

