Perslijst B&W vergadering 19-03-2019
A.1 Teamplannen 2019
Besluit
1. Kennis te nemen van de voorliggende teamplannen;
2. Kennis te nemen van het feit dat de teamplannen de basis vormen voor de
gesprekscyclus, die inhoudt dat met alle medewerkers plannings- voortgangs- en
beoordelingsgesprekken worden gevoerd.
3. Aanvullend wordt besloten dat de stand van zaken van de teamplannen in juli 2019 aan
het college wordt voorgelegd en dat de raadsplanner voor 1 april 2019 aan de collegeleden
wordt voorgelegd. In juli wordt op basis van de geactualiseerde toekomstvisie, de regiovisie
en het coalitie-akkoord integraal getoetst of de acties die samenhangen met deze
documenten integraal zijn opgenomen in de Teamplannen.

A.2 aanvulling notitie ambtshalve wijziging BP Villa Via Nova
Besluit
Besloten wordt:
• In te stemmen met de gewijzigde ‘Notitie ambtshalve wijzigingen’ (Bijlage bij deze nota);
• deze gewijzigde versie via de griffie door te leiden naar de gemeenteraad in plaats van de
eerdere versie die in de commissie SOB van 12 maart is behandeld;
• de gemeenteraad, via de griffie, over de aanpassingen te informeren zodat daarover
definitieve besluitvorming kan plaatsvinden in de raadsvergadering van 1 april 2019.

A.3 bewonersbrief doorstroomonderzoek Aan de Kei en Diepengaerde
Besluit
Besloten wordt in te stemmen met de verzending van bijgevoegde conceptbrief aan de
bewoners van de complexen ‘Diepengaerde’ en ‘Aan de Kei’ en met de ondertekening van de
brief door de portefeuillehouder Wonen.

A.4 Brief aanbevelingen GGD inzake vorming een Jeugdgezondheidszorg en
regionaal gezondheidsbeleid
Besluit
Besloten wordt akkoord te gaan met bijgaande brief gericht aan de GGD en deze brief ter
besluitvorming aan de raad voor te leggen.

A.5 Deelvervanging CV-installatie Polfermolen
Besluit
Besloten wordt om:
• Kennis te nemen van de vervanging van een deel van de CV installatie van de Polfermolen
om de exploitatie voorlopig voort te kunnen zetten.
• In te stemmen met het verwerken van de extra uitgaven (€ 24.800,-) in de afrekening van
de MJOP 2019 van de Polfermolen.

A.6 Klokkenverzameling van Jean Wilmar
Besluit
Besloten wordt om:
1. Het Collegebesluit van 27 november 2018 in te trekken.
2. De klokkenverzameling van Wilmar in eigendom te behouden.
3. Middels een notariële akte een bruikleenovereenkomst voor langere tijd aan te gaan met
Parkhotel Valkenburg om de klokken permanent tentoon te stellen voor de bezoekers van
het hotel.
4. De kosten die hiermee gemoeid zijn te putten uit de post 6.541.030 / 4.2289).
5.

Aanvullend wordt besloten dat zowel aan de initiatiefnemer als aan hotel Rooding een

brief wordt gestuurd waarin waardering wordt uitgesproken namens het College voor de
voorliggende oplossing en de inzet van de betrokkenen.

A.7 Vaststellen lobbydocument "Samen maken we Nederland groter".
Besluit
Op voorstel van de gemeentesecretarissen van de gemeenten uit het Middengebied wordt
besloten:
1. Kennis te nemen van de Agenda voor Zuid-Limburg: "Samen maken we Nederland groter";
2. In te stemmen met de reactie naar de Tripool-gemeenten;
3. In te stemmen met het lobbytraject voor het Strategisch Actieplan: Middengebied ZuidLimburg "Van groen hart tot groene long" inclusief de afzonderlijke aanbieding van het SA
aan de provincie Limburg.

A.8 Jeugdfonds Sport Limburg
Besluit
Besloten wordt:
- De samenwerking met en de beschreven werkwijze/methode van het Jeugdfonds Sport
Limburg te onderschrijven.
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- Te bevestigen dat de beschreven werkwijze/methode volstaat, weshalve een harde
inkomenstoets achterwege kan worden gelaten.
- Het Jeugdfonds Sport Limburg hiervan schriftelijk in kennis te stellen middels
ondertekening van bijgevoegde verklaring (bijlage 1).

A.9 Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 WOZL
Besluit
Besloten wordt de commissie Sociaal Domein de volgende zienswijze voor te leggen:
De Gemeente Valkenburg aan de Geul kan instemmen met de ontwerp 1ste
begrotingswijziging WOZL 2019 met dien verstande dat:
- kritisch gekeken wordt naar de hoogte van de detacheringstarieven (in het bijzonder voor
groepsdetacheringen);
- extra ingezet moet worden op het verwerven van min of meer renderende werkopdrachten
voor Beschut 2.0;
- werknemers intensiever begeleidt en gecoacht moeten worden bij plaatsing bij werkgevers
ter voorkoming van terugstroom/uitval.
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