Perslijst B&W vergadering 12-03-2019
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 26 februari 2019
Besluit
Akkoord.

A.2 Brieven Stichting EVP over NK Living Statues
Besluit
Besloten wordt de brieven van de stichting EVP inzake Living Statues van 6 januari en 20
februari 2019 conform het concept te beantwoorden.

A.3 Organisatie Kerstmarkt Gemeentegrot
Besluit
Besloten wordt:
a. In te stemmen met het aanbesteden van een viertal onderdelen en voor het indienen van
offertes uit te nodigen de in de adviesnota genoemde bedrijven;
b. De opdracht voor het design in de gemeentegrot en op het grotplein nationaal openbaar
aan te besteden;
c. In stemmen met de openingstijden, de openingsperiode, de tarieven voor standhouders en
de entreeprijzen voor de editie 2019;
d. De digitale ticketverkoop voor een periode van twee jaar (2019 en 2020) uit te besteden
aan de VVV Zuid-Limburg;
e. De stuurgroep Kerstmarkt Gemeentegrot 2019 samen te stellen conform het gestelde in
de adviesnota;
f. De beoordelingscommissie "aanbestedingen kerstmarkt gemeentegrot" samen te stellen
conform het gestelde in de adviesnota;
g. De stuurgroep Kerstmarkt Gemeentegrot 2019 te machtigen op basis van de gehouden
aanbestedingen binnen de vastgestelde financiële kaders de opdrachten te verstrekken;
H. Aanvullend wordt besloten dat de uren voor de begeleiding van de aanbestedingen
worden afgestemd met de teamleider Openbare Ruimte.

A.4 Verzoek initiatiefgroep huiskamer Valkenburg
Besluit
Besloten wordt:
1. akkoord te gaan met het verzoek van de initiatiefnemers Huiskamer Valkenburg onder de
voorwaarde dat de initiatiefnemers eind 2019 in overleg met de beleidsmedewerker Sociaal

Domein in alle redelijkheid bekijken of de huiskamer voorziet in een behoefte en al dan niet
kan worden voortgezet;
2. De uitkomst van het overleg zal worden voorgelegd aan het College met dien verstande
dat dit als basis dient voor verdere besluitvorming;
3. De kosten voor het jaar 2019 van maximaal € 1.800,-- te putten uit de post huiskamers
(6.670.040) en bij voldoende draagvlak de kosten vanaf 2020 structureel op te nemen in de
gemeentebegroting.

A.5 Toetreding Gemeenschappelijke Regeling RHCL
Besluit
Besloten wordt:
- Per 1-1-2020 niet toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling RHCL.
- Gebruik te blijven maken van de dienstverleningsovereenkomst met het RHCL.
- Eind 2022 (de GR wordt dan waarschijnlijk opengesteld voor nieuwe toetreders) opnieuw
onderzoeken of toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling RHCL per 1-1-2023 een
optie is.
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