
 

Perslijst B&W vergadering 06-12-2022 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 29 november 2022 

Besluit 

De besluitenlijst d.d. 29 november 2022 wordt vastgesteld met 1 wijziging. Het besluit 

m.b.t. agendapunt AB7 wordt als volgt vastgelegd: 

 

Besloten wordt om: 

1. het programmaplan per 1 januari 2023 te beëindigen en langdurige projecten uit de 

Kansenkaart, Fysiek Domein en de resterende juridische, communicatie en financiële 

werkzaamheden over te hevelen naar de reguliere organisatie; 

2. een interne overlegstructuur aan te houden en de coördinatie hiervan te beleggen bij de 

concernstaf; 

3. de in bijgevoegde financiële doorkijk nafase watersnoodramp 2023 aangegeven 

projectbudgetten over te hevelen naar 2023 en volgende jaren; 

4. voor wat betreft het opstarten van een onderzoek m.b.t. hoogwatertunnel nog geen 

standpunt in te nemen in afwachting van het adviesrapport van Deltares over de gebied 

brede aanpak; 

5. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebulletin en een mondelinge toelichting van 

de burgemeester en de portefeuillehouder water aan de fractievoorzitters over het 

vorenstaande te informeren. 

 

 

A.2 Clientervaringsonderzoek Wmo 2021 

Besluit 

Besloten wordt: 

1. kennis te nemen van de uitkomsten van het verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo 

2021; 

2. akkoord te gaan met de reactie van uw college op het advies van de ASD; 

3. akkoord te gaan met het RIB. 

 

A.3 Nadere regels mantelzorgwaardering 2023 -2026 

Besluit 

Besloten wordt: 

1. de nadere regels mantelzorgwaardering ongewijzigd te continueren; 

2. de Nadere regels mantelzorgwaardering 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026 

vast te stellen en deze per 1 januari 2023 in te laten gaan. 
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A.4 Nadere regels VVE Peuteropvang 2023 

Besluit 

Besloten wordt: 

I. De nadere regels VVE Peuteropvang gemeente Valkenburg aan de Geul 2023 vast te stellen 

en tevens de nadere regels subsidie peuter en VVE-arrangementen 2017 en de nadere regels 

VVE Peuteropvang gemeente Valkenburg aan de Geul 2022 in te trekken. 

II. Op basis van deze regels voor 2023 MIK kinderopvang een subsidie te verlenen van in 

totaal € 221.606,=. 

 

A.5 Grondoverdracht Stichting Gemeenschapsvoorzieningen SoG 

Besluit 

Besloten wordt: 

1. Overwegende dat door verkoop een door de stichting gewenste ontsluiting en 

duidelijke eigendomssituatie en beheersituatie voor alle partijen kan worden bereikt, 

om onder gestelde voorwaarden uit de overeenkomst tot verkoop over te gaan; 

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 Verantwoording coronabijdrage Museum Valkenburg 2021 

Besluit 

Besloten wordt om de verantwoording alsnog in behandeling te nemen en daarmee het 

bedrag à € 10.000,- vast te stellen aangezien het museum een financieel verlies op de 

exploitatie in 2021 heeft aangetoond. 

 


