Perslijst B&W vergadering, gehouden op datum 07-02-2017.
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 31 januari 2017
Besluit
Akkoord met dien verstande dat het college er op wijst dat de teamplannen zijn vastgesteld onder
voorwaarden en dat nog niet voldaan is aan de voorwaarden. Burgerparticipatie projecten en
activiteiten dienen opgenomen te worden in de teamplannen.

A.2 Gewestelijke overige aangelegenheden
Besluit
In het kader van veiligheid wordt besloten dat de organisatie van het Auw Wieverbal een friteskraam
mag plaatsen op het Theodoor Dorrenplein.

A.3 Stedenband Jiangyou
Besluit
Besloten wordt:
Akkoord te gaan met de samenstelling van de delegatie, bestaande uit de burgemeester, de adviseur
Evenementen en Citymarketing, de algemeen directeur, de commissioner van Jiangyou en de
vertegenwoordigers van Global Exploration en van Het Zuiden/Jacobs (deze laatste
vertegenwoordiger vervoegt zich in Jiangyou bij het gezelschap), die namens de gemeente
Valkenburg aan de Geul de stad Jiangyou bezoeken met de opdracht een intentieovereenkomst te
tekenen (zgn Mou) met de stad Jiangyou, waardoor ondernemers in de positie worden gebracht
zaken te doen met partners in Jiangyou en omgeving.

A.4 Handhavingsverzoek Dullens tegen woonsituatie Keulers, Walem
Besluit
Besloten wordt in te stemmen met het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en
conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te besluiten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

A.5 Privacy-protocol Riec's-Liec
Besluit
Besloten wordt in te stemmen met het landelijk vastgesteld privacy-protocol behorende bij het
Convenant Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding
Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen.

A.6 Inkoop coördinatie sociaal team MEE
Besluit
Besloten wordt de coördinatie van het sociaal team Valkenburg aan de Geul voor 2017 in te kopen bij
MEE Zuid-Limburg.

A.7 Dekking tekort taakstelling WOZL
Besluit

Besloten wordt het tekort ‘Bijdrage WOZL planjaren 2016 tot en met 2020’ te dekken binnen de
portefeuille Sociaal Domein en de wijziging te verwerken in de eerste bijstelling van de begroting
2017.

A.8 bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning dr. Goossensstraat 2
Besluit
Besloten wordt het bezwaarschrift conform het advies van de commissie ongegrond te verklaren en
het bestreden besluit in stand te laten.

A.9 Aanschaf diverse soft- en hardware KCC
Besluit
Besloten wordt:
1.
Gelet op de continuering en verbetering van onze huidige dienstverlening over te gaan tot
aanschaf van:
-Vernieuwing Key2Klantcontact 3.0
-Nieuwe pinautomaten met de mogelijkheid tot retourpin
-Oribi Documentenchecker
2.
De kosten van aanschaf en jaarlijkse licenties en onderhoud ten laste te brengen van het
vigerende ICT plan.

