Perslijst B&W vergadering gehouden op datum 30-01-2018
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 23 januari 2018
Besluit
Akkoord.

A.2 Vaststelling eenmalige investeringssubsidie TV Valkenburg
Besluit
Besloten wordt om:
•
De aan TV Valkenburg verleende éénmalige investeringssubsidie ter hoogte van maximaal €
41.315,98 vast te stellen op een bedrag van
€ 41.198,53 ;
•
TV Valkenburg middels bijgevoegde beschikking van dit besluit op de hoogte brengen.

A.3 Procedure inbrengen college- en raadsvoorstellen
Besluit
Besloten wordt de procedure voor het indienen van college- en raadsvoorstellen vast te stellen.
Fundamenteel is dat eerst de teamleider parafeert op kwaliteit, daarna wordt de portefeuillehouder
geconsulteerd.
Aangevuld wordt dat op het voorblad in het advies wordt aangegeven dat het voorstel integraal tot
stand gekomen is, dus inclusief het advies van middelen en de concernstaf. De scribent is
verantwoordelijk voor de integraliteit van het advies.

A.4 Evaluatie en toekomst Kerststad
Besluit
Besloten word het plan van aanpak en tijdpad met betrekking de evaluatie en toekomst van
Kerststad voor kennisgeving aan te nemen.
De portefeuillehouder vraagt specifieke aandacht voor evaluatie met de directeur van HC.
Het college vraagt aandacht voor planning en parallel lopen data met traject technische Kaderbrief of
Coalitie-akkoord.

A.5 Uitbreiding zones omnibuzz vervoer
Besluit
Besloten wordt om in te stemmen met de uitbreiding van het aantal maximaal te reizen zones van 5
naar 10. Deze extra zones (6 t/m 10) zullen tegen een hoger tarief in rekening gebracht worden bij de
cliënt.

A.6 Aanwijzing toezichthouders
Besluit
1.
De heer C.M.P. de Waard aan te wijzen als toezichthouder ingevolge artikel 41 lid 1 onder b
van de Drank- en Horecawet.
2.
Mevrouw L. Toonen aan te wijzen als als toezichthouder op grond van de volgende wetten:

*

Algemene wet bestuursrecht;
*
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
*
Wet ruimtelijke ordening;
*
Woningwet;
*
Afvalstoffenverordening;
*
Wet bodembescherming;
*
Algemene plaatselijke verordening;
*
Marktverordening;
*
Wet basisregistratie personen;
*
Wet veiligheidsregio’s;
*
Besluit bodemkwaliteit;
*
Wet geluidhinder;
*
Wet op de kansspelen;
*
Verordening speelautomatenhallen;
*
Wet natuurbescherming;
*
Wet basisregistratie Gebouwen;
*
Wegsleepverordening.
*
Parkeerverordening;
*
Parkeerbelastingverordening.
3.
De individuele toekenning van toezichthoudende bevoegdheden als bedoeld in artikel
5.2 van de Algemene wet bestuursrecht te mandateren aan de teamleider VTH.
Het college geeft aan dat vorenstaande gemandateerd kan worden, kortom opnemen in
mandaatnota.

A.7 nieuwe beslissing op bezwaar dr. Goossensstraat 2
Besluit
Besloten wordt het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren en de verleende vergunning in
stand te laten, echter onder de navolgende voorwaarden:
1.
De 24 – uurs service wordt beperkt tot een sleutelservice tussen 7.00 en 23.00 uur;
2.
vergunninghouder dient er voor zorg te dragen dat omwonenden geen onevenredige
overlast door het gebruik van het uitvaartcentrum zullen ondervinden.

A.8 POL - geactualiseerde Bestuursovereenkomst Regionale Afspraken Zuid-Limburg
Besluit
Besloten wordt:
•
In te stemmen met bijgevoegde geactualiseerde Bestuursovereenkomst Regionale afspraken
Zuid-Limburg (bijlage 2);
•
De coördinerend portefeuillehouder POL (Carlo Vankan) te mandateren voor de
ondertekening van de bestuursovereenkomst Regionale afspraken Zuid-Limburg op een nader te
bepalen moment.

A.9 Vaststellen nadere regels mantelzorgwaardering 2018
Besluit
Besloten wordt akkoord te gaan met de nadere regels mantelzorgwaardering 2018 en deze op de
gebruikelijke wijze te publiceren.

