Perslijst B&W vergadering gehouden op 12-12-2017
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 5 december 2017
Besluit
Akkoord.

A.2 Erfpacht Thermae 2000
Besluit
Besloten wordt de erfpachtovereenkomst aangaande de ondergrond van Thermae en Thermaetel te
verlengen zodat de looptijd vanaf heden 30 jaar bedraagt.

A.3 Gladheidsbestrijdingsplan 2017-2018
Besluit
Besloten wordt het Gladheidsbestrijdingsplan 2017-2018 vast te stellen.

A.4 Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Besluit
Besloten wordt:
1.
Conform het bijgevoegde concept-aanwijzingsbesluit over te gaan tot het toekennen van
toezichthoudende bevoegdheden aan de betreffende normfuncties/werknamen en personen.
2.
Deze toekenning bij beschikking aan betrokkenen bekend te maken.

A.5 Beleid en protocol tegen agressie en geweld
Besluit
Besloten wordt om:
1.
Het bijgevoegde beleid en protocol tegen agressie en geweld vast te stellen;
2.
De intentie te onderschrijven dat de Gemeente Valkenburg aan de Geul:
•
het welzijn en de veiligheid van medewerkers naar vermogen bevordert en in stand houdt;
•
onder geen enkel beding agressie en geweld tegen medewerkers te tolereren en een
‘zerotolerance’ beleid te hanteren;
•
een ‘lik op stuk’ beleid te voeren: op agressie en geweld volgt altijd een reactie naar de
dader;
•
altijd het eventueel verkregen voordeel van agressie en geweld terug te vorderen, agressie
en geweld loont niet.
3.
Op basis van dit protocol Huis- en gedragsregels voor de gemeente Valkenburg aan de Geul
verder uit te werken.
Aanvullend wordt besloten dat het protocol wordt gewijzigd in die zin dat de werkgever te allen tijde
aangifte doet namens de werknemer waarbij de anonimiteit van de werknemer wordt gewaarborgd.

A.6 rib taakstelling huisvesting statushouders
Besluit
Besloten wordt de gemeenteraad te informeren over de taakstelling huisvesting statushouders via
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

A.7 Subsidieaanvraag project Careless Running
Besluit
Besloten wordt in te stemmen met het verstrekken van een subsidie van € 10.230,= ter uitvoering
van het project Careless Running van Mee Zuid-Limburg en Ophovenerhof in 2018 en 2019. Als
subsidievoorwaarde op te nemen dat minimaal 5 deelnemers per jaar uit de gemeente Valkenburg
aan de Geul deelnemen aan het project. Deze subsidie te putten uit de post innovatie subsidie.

A.8 Aanbrengen Plaquette WK Veldrijden in Gemeentegrot
Besluit
In overweging genomen dat het WK Veldrijden past binnen de lijst van evenementen die de
gemeente graag vereeuwigd ziet in de Wielergalerij van de Gemeentegrot wordt besloten ermee in
te stemmen dat in de Gemeentegrot op kosten van de gemeente een speciale plaquette wordt
aangebracht ter gelegenheid van de WK Veldrijden.

A.9 Dienstverleningsovereenkomst schuldhulpverlening gemeente Valkenburg aan de
Geul en KBL 2018
Besluit
Ingevolge artikel 16 van de Beleidsregels aanbestedingen Valkenburg aan de Geul 2014, om redenen
zoals verwoord in de nota, bij wijze van uitzondering af te wijken van het gemeentelijk
aanbestedingsbeleid, met dien verstande dat de opdracht integrale schuldhulpverlening voor de
periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 een-op-een wordt verstrekt aan de Kredietbank
Limburg.
De Dienstverleningsovereenkomst Schuldhulpverlening Gemeente Valkenburg aan de Geul en
Kredietbank Limburg 2018 voor akkoord te tekenen.
De totaal geraamde kosten voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018, zijnde €
95.940,- exclusief btw te financieren uit de daarvoor in de begroting opgenomen middelen voor
schuldhulpverlening.
Het jaar 2018 te bestempelen als overgangsjaar, teneinde de mogelijkheden aangaande het
organiseren/inrichten van integrale schuldhulpverlening nader te bezien.

A.10 Eenmalige tegemoetkoming kerstdagen
Besluit
Aan gezinnen met een inkomen van ten hoogste 110% van de toepasselijke bijstandsnorm én
opgroeiende kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar – onder de voorwaarden als vermeld in de nota een eenmalige tegemoetkoming van € 50,- voor de kerstdagen te verstrekken.

De eenmalige tegemoetkoming - voor zover sprake is van recht daarop - ambtshalve te verstrekken
aan gezinnen met een uitkering op grond van de Participatiewet en aan gezinnen waarvan de
inkomensgegevens bekend zijn op grond van de:
aanvragen declaratieregeling maatschappelijke participatie;
aanvragen tegemoetkoming kosten premie aanvullende zorgverzekering;
aanvragen individuele inkomenstoeslag.
De eenmalige tegemoetkoming financieren uit de decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding
kinderen.

A.11 Strategisch toeristische visie
Besluit
Besloten wordt:
Akkoord te gaan met de inhoud van bijgevoegd raadsvoorstel en het voorstel aan te vullen met de
procesgang en de opmerkingen van het college;
Het voorstel door te leiden naar de raad ter agendering in de raadsvergadering van 18 december
2017.

