
Perslijst B&W vergadering 29-11-2022 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 22 november 2022 

Besluit 

De besluitenlijst d.d. 22 november 2022 wordt vastgesteld met 1 wijziging. Het besluit 

m.b.t. agendapunt A.4 wordt als volgt vastgelegd: 

 

Besloten wordt om: 

1. Het verstrekken van de opdracht voor realisatie aan de laagste inschrijver 

Luijten groep met een bedrag van € 97.400,- excl. btw. Toezicht door de beleidsuitvoerder 

Civiele Techniek en directievoering en omgevingsmanagement door de beleidsmedewerker 

Natuur en Landschap; 

2. Het verstrekken van de opdracht voor het wijzigen van de bewegwijzerde 

routes door Visit Zuid-Limburg voor een bedrag van € 3.996,40. 

 

A.2 Collegenota Convenant minnelijke schuldregeling NVVK 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. in te stemmen met ondertekening van het ‘Convenant Minnelijke Schuldregeling 

NVVK’ en wethouder J.I.M. Kleijnen te mandateren voor ondertekening. 

2. het gemeentelijk incassobeleid aan te passen conform de werkwijze als beschreven in 

het convenant. 

 

A.3 Herstel waterschade kelder Museum/Lignanos 

Besluit 

Besloten wordt om: 

• Kennis te nemen van de werkwijze om te komen tot een adequaat herstel van het 

gemeentelijk eigendom aan de Grote Straat; 

• Kennis te nemen van de noodzakelijke vernieuwing van de toiletgroep in de kelder als 

onderdeel van het totaalherstel van de waterschade; 

• In te stemmen met het (verder) saneren van de wanden en plafonds in de kelder en het 

aanbrengen van saneerpleisters cfm. de offerte van Bedi Vochttechniek; 

• Het afdelingshoofd Openbare Ruimte te machtigen de benodigde opdracht aan BEDI 

Vochttechniek te verstrekken, om zo te komen tot een adequaat herstel van de kelder in de 

afrondende fase van het herstel waterschade gebouwen. 

• De kosten voor de aanvullende opdracht en de noodzakelijke meerwerken te dekken uit de 

post herstel waterschade en deze voor zover mogelijk te verhalen op de verzekering en WTS. 



A.4 Collegenota vaststellen jaarprogramma evenementen 2023 

Besluit 

Besloten wordt om: 

• Het jaarprogramma evenementen voor 2023 vast te stellen. 

 

A.5 Prestatieafspraken 2023 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Kennis te nemen en in te stemmen met ‘Samen aan de slag in Valkenburg aan de Geul: 

Prestatieafspraken jaarschijf 2023’; 

2. De wethouders Wonen en Sociaal Domein te machtigen om de afspraken namens de 

gemeente te ondertekenen op 19 december 2022; 

3. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder wonen voor het geval nog een 

(kleine) aanpassing van de afspraken nodig is. 

 

 


