
Perslijst B&W vergadering 18-10-2022 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering 11-10-2022 

Besluit 

De besluitenlijst van 11 oktober 2022 wordt vastgesteld. 

 

A.2 Collegenota Verlenging samenwerkingsovereenkomst JOGG NL 

Besluit 

Besloten wordt om in te stemmen met een tweede verlenging van 3 jaar inzake de deelname 

aan JOGG Nederland: 2022 t/m 2024, met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2022. 

 

A.3 Ingebruikgeving groene speelplaats basisschool Valkenburg 

Besluit 

Besloten wordt om Stichting INNOVO | Onderwijs op Maat, gevestigd aan Bekkerveld 30, 

6417 CM te Heerlen toestemming te verlenen om het perceelsgedeelte als groene speeltuin 

te mogen gebruiken, tegen verrekening van een gebruiksvergoeding van €75,-- op 

jaarbasis. 

 

A.4 Vaststelling subsidie BIZ 2021 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. De subsidie BIZ Valkenburg voor het jaar 2021 op € 0,- vast te stellen; 

2. Conform het besluit van de gemeenteraad Valkenburg aan de Geul d.d. 11 oktober 

2021 het voor rekening van de gemeente komende bedrag van € 148.864,- te 

verrekenen met het reeds aan subsidie uitgekeerde voorschot over 2021 en het 

restant te verrekenen met het derde kwartaal voorschot voor de subsidie BIZ 

Valkenburg voor het subsidiejaar 2022; 

3. De Stichting BIZ Valkenburg via bijgevoegde brief (zie bijlage) hierover te informeren. 

 

A.5 Verkoop strook grond gelegen nabij Beckerswei 

Besluit 

Besloten wordt om: 



1. Overwegende dat door verkoop een ongewenste en onduidelijke eigendomssituatie 

voor beide partijen kan worden opgelost, onder gestelde voorwaarden uit de 

overeenkomst tot verkoop te besluiten. 

2. Overwegende dat vooruitlopend op de vaststelling van het gemeentelijk grondbeleid 

een gepaste mate van openbaarheid dient te worden gegeven aan gronduitgifte, het 

besluit conform bijgevoegd tekstvoorstel openbaar te maken. 

A.6 Collegenota gunnen partijen verkeersmanagement en crowdmanagement 

kerststad 2022 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. De opdracht ‘crowdmanagement Kerstparades Kerststad’ te gunnen aan Intelligent 

Security. Met inachtneming van het maximaal geraamde bedrag voor 

‘materiaalkosten’ als benoemd onder punt 3; Intelligent Security - materiaalkosten; 

2. De aanbesteding ‘verkeersmanagement Kerststad’ te gunnen aan Traffic Support; 

3. Akkoord te gaan om de overschrijding ten laste te laten komen van het budget 

verkeers-en veiligheidsmaatregelen Kerststad voor de uitvoering van de 

vorenstaande opdrachten en het inhuren van Het NIC; 

4. Akkoord te gaan met het dekkingsvoorstel zoals genoemd onder punt 6. 

 

. 

 


