Perslijst B&W vergadering 19-01-2021
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 12 januari 2021
Besluit
De besluitenlijst A&C van 12 januari 2021 wordt vastgesteld.

A.2 Samenwerking, stavaza en 3 projecten Middengebied
Besluit
Besloten wordt om:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken samenwerking Middengebied;
2. In te stemmen met de concept Raadsinformatiebrief;
3. In te stemmen met de uitgangspunten voor de samenwerking, betreffende de
verdeelsleutel en toerekening van kosten;
4. In te stemmen met en deel te nemen aan de projectopdracht ‘Sectorplatform
toerisme’ onder de programmalijn Toerisme van de toekomst. Daarbij hiervoor de
benodigde financiële middelen en menskracht, zoals omschreven in de
projectopdracht inzetten;
5. Kennis te nemen van de bijgevoegde projectopdracht ‘Scan agrarische bouwkavels en
inzet vitaliteitsmanager agrarische bedrijven’ onder de programmalijn ‘Landbouw en
Landschap’;
6. Kennis te nemen van de bijgevoegde projectopdracht ‘Gezonde Groene School’ onder
de programmalijn ‘Vitale Samenleving’;
7. In te stemmen met het voorstel om de (resterende) middelen voor Middengebied
2020 te reserveren voor uitgaven die in 2021 worden gedaan;
8. In te stemmen met het voorstel om de (resterende) middelen Economische
Samenwerking 2020 te reserveren voor uitgaven die in 2021 worden gedaan;
9. Afhandelingsmandaat te verlenen aan wethouder Bisschops.

A.3 Aanvragen subsidie Jeugd aan Zet
Besluit
Besloten wordt om, conform het collegevoorstel, de subsidie Jeugd aan Zet wintereditie aan
te vragen.

A.4 RIB Vervanging portofoonnetwerk Gemeentegrot
Besluit
Besloten wordt om de raad via een RIB te informeren over de voortgang van de vervanging
van het portofoonnetwerk in de gemeentegrot.

A.5 Aanbesteding integrale herijking overnachtingsbeleid
Besluit
Besloten wordt om:
1. In te stemmen met gunning van de opdracht aan Sweco Nederland B.V., voor het
opstellen van een integraal herijkt overnachtingsbeleid Valkenburg aan de Geul t.w.v.
€ 62.500,- excl. BTW.
2. In te stemmen met de schriftelijke kennisgeving van gunning en afwijzing.
3. Afhandelingsmandaat verlenen aan de beleidsmedewerker economie en toerisme.

A.6 beantwoording vragen artikel-32 RVO inzake stimuleren dialect
Besluit
Besloten wordt om:
1. In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de door de fractie Algemeen Belang
gestelde artikel 32 vragen aangaande stimulering dialect;
2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan wethouders Bisschops en Meijers.

A.7 collegenota bluswatervoorziening Achter de Hoven
Besluit
Besloten wordt om het advies van de brandweer op te volgen. Dit wil zeggen dat er geen
verdere acties nodig zijn omdat de brandweer met zijn eigen expertise kan beargumenteren
dat de situatie zoals die in de toekomst zal worden een aanvaardbare situatie zal zijn.
Ook wordt er geadviseerd om de vergunning aan WML te verlenen wat betreft de aanpassing
van het leidingnetwerk.
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