Perslijst B&W vergadering 05-02-2019
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 29 januari 2019
Besluit
Akkoord.

A.2 Verzoek om nadeelcompensatie als gevolg van verkeersmaatregelen
Kerststad
Besluit
Besloten wordt:
a. Gelet op de zeer beperkte omvang van de schade bij de afhandeling geen advies te vragen
aan de commissie van deskundigen maar op grond van artikel 5 van de Regeling
nadeelcompensatie gemeente Valkenburg aan de Geul te kiezen voor een vereenvoudigde
procedure.
b. Het verzoek om nadeelcompensatie af wijzen omdat de maatregelen tijdelijk zijn, het
aantal extra kilometers zeer gering is, in de voorfase een communicatietraject gevolgd is, de
inwoners een geste hebben ontvangen in de vorm van gratis toegangskaarten en de schade
in deze specifieke casus een zeer beperkte omvang heeft.

A.3 Inspraakversie concept beleidsplan Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022
Besluit
Besloten wordt:
I. In te stemmen met de inspraakversie concept Beleidsplan Jeugdhulp Zuid-Limburg 20192022.
II. De inspraakversie van het concept Beleidsplan Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022 van 6
februari 2019 tot 20 maart 2019 ter inspraak voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal
Domein en aan onze burgers.
III. De inspraakversie van het concept beleidsplan Jeugdhulp Zuid Limburg 2019-2022 te
bespreken in de vergadering van de raadsadviescommissie Sociaal Domein van 11 maart
2019.

A.4 Vaststelling subsidie peuterwerk 2018
Besluit
Besloten wordt om:
- de subsidie aan MIK voor peuter- en vve arrangementen over het jaar 2018 zoals
omschreven in de nadere regels rondom deze subsidie vast te stellen op € 123.719,-.

- Het te weinig bevoorschotte subsidiebedrag 2018 te verrekenen met het teveel uitbetaalde
in 2017 en het restant van €158,- zo snel mogelijk uit te betalen.

A.5 vragen Algemeen Belang krachtens artikel 41 Reglement van Orde inzake
'bundelen archieffoto's'
Besluit
Besloten wordt:
1. de door Algemeen Belang gestelde vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde
inzake bundeling van archieffoto's conform bijgaande brief te beantwoorden.
2. via Communicatie en PR een bericht te publiceren over de risico’s van ‘even een foto
zoeken op internet voor op je website of voor sociale media’.

A.6 Beantwoording brief over gebruiksmogelijkheden Meerssenderweg
Besluit
Besloten wordt de ingekomen brief inzake de Meerssenderweg te beantwoorden met
bijgevoegde antwoordbrief.
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