Perslijst B&W vergadering 23-04-2019
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 16 april 2019
Besluit
Akkoord. Aanvullend wordt besloten dat een raadsinfobulletin wordt opgesteld inzake het
besluit als verwoord onder agendapunt AB5, Infoborden ANWB.

A.2 Ontwerpbegroting 2020-2024 van de BsGW
Besluit
Besloten wordt:
• In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020-2024 van de BsGW, geen nadere zienswijze
in te dienen en het Dagelijks Bestuur dienovereenkomstig te berichten;
• De Commissie EFTR te informeren over het standpunt van het college met het advies het
collegestandpunt te onderschrijven.

A.3 Vervolg Polfermolenproject
Besluit
Besloten wordt het raadsvoorstel inzake het vervolgtraject Polfermolen via het Presidium ter
besluitvorming voor te leggen aan de raad.
Aanvullend wordt besloten tekstuele aanpassingen aan te brengen als besproken met de
betreffende vakambtenaar in het College.

A.4 Verzoek MOZL bijdrage en naamgeving MTB routes
Besluit
Besloten wordt:
1. In te stemmen met de naamswijziging van de MTB routes.
2. De Stichting MOZL te informeren middels bijgevoegde concept brief (bijlage 7).
3. De VVV Zuid-Limburg te informeren middels het toezenden van een afschrift van deze
brief.

A.5 Zienswijze ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023
van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD-ZL)
Besluit
Besloten wordt om:

1) Kennis te nemen van bijgaande ontwerpbegroting 2020, meerjarenraming 2021-2022 en
de voorlopige jaarrekening 2018;
2) Akkoord te gaan met de bijgevoegde brief waarin kenbaar gemaakt wordt dat het College
geen zienswijze zal indienen tegen de ontwerpbegroting en de meerjarenraming 20212023.

A.6 Aanvragen innovatiesubsidie
Besluit
Besloten wordt de aanvragen "Autisme op je bord" en "Duo-fiets" te honoreren en de
volgende innovatiesubsidies toe te kennen:
- Voor Autisme op je bord € 2.885,-;
- Voor de duo-fiets bij Sevagram € 2.750,-.
Aanvullend wordt besloten dat in de toekomst de stand van zaken van het totaalbudget
wordt aangegeven in een collegevoorstel dat betrekking heeft op het budget
innovatiesubsidies.

A.7 Art. 41 vragen ex. art. 41 RvO van de raadsfractie VSP met betrekking tot
de afwijzing van een Wmo beschikking
Besluit
Besloten wordt de vragen ex. art. 41 RvO van de raadsfractie VSP met betrekking tot de
afwijzing van een Wmo beschikking te beantwoorden conform bijgaande brief.
Aanvullend wordt besloten tot een tekstuele aanpassing als besproken met de directeur
tijdens de collegevergadering.

A.8 jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2018
Besluit
Besloten wordt om:
1. de jaarverantwoording kinderopvang voor het verslagjaar 2018 van de gemeente
Valkenburg aan de Geul vast te stellen en de Inspectie van het Onderwijs alsook de
gemeenteraad een kopie hiervan ter kennisname toe te sturen.
2. De extra middelen van het Rijk (septembercirculaire 2018) volledig in te zetten voor
uitbreiding van de toezicht- en handhavingskosten kinderopvang. Hiertoe de gemeentelijke
begroting op deze post vanaf 2019 met € 8.610,- te verhogen.
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A.9 Horeca aanduiding Sint Pieterstraat 3
Besluit
Besloten wordt om het gebruik van het pand op de hoek van de Molenstraat en Sint
Pieterstraat inzake het gebruik van horeca toe te staan op basis van het overgangsrecht.

A.10 beslissing op bezwaar uitbreiding uitvaartcentrum Smeets, vervolg
Besluit
Besloten wordt het bezwaarschrift conform het advies van de commissie ontvankelijk en
gedeeltelijk gegrond te verklaren en de verleende omgevingsvergunning, nader gemotiveerd,
in stand te laten.

A.11 doorontwikkeling Squit: implementatie Squit 20/20
Besluit
Besloten wordt:
- Conform het informatiebeleidsplan over te gaan tot uitvoering van het Project
doorontwikkeling Squit en hiervoor een projectbudget ad € 102.000 beschikbaar te stellen.
- Voor de uitvoering van het deelproject "opschonen en verbeteren van datakwaliteit" tot
uiterlijk 1 januari 2020 de conclusie van de projectgroep af te wachten.
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