
 

Perslijst B&W vergadering 23-02-2021 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 9 februari 2021 

Besluit 

De besluitenlijst A&C van 9 februari 2021 wordt vastgesteld. 

 

A.2 Brief Stichting Jeugdbeweging Valkenburg naar aanleiding van corona 

subsidie gemeenschapshuizen 

Besluit 

Besloten wordt om de brief van Stichting Jeugdbeweging Valkenburg te beantwoorden 

conform bijgaande antwoordbrief. 

 

A.3 Gemeentegrot Cave Experience en Museumstatus 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. In te stemmen met het weghalen van de materialen voor de licht- en geluidshow Cave 

Experience. De licht- en Geluidshow in de huidige vorm niet meer voortzetten; 

2. In te stemmen met het aanvragen van de museumstatus voor de Gemeentegrot en de 

kosten 

die daarvoor gemaakt moeten worden putten uit het budget van de Gemeentegrot; 

3. In te stemmen met het aanpassen van de tarieven als gevolg van het stop zetten van de 

Cave Experience en het verhogen van het tarief voor rondleidingen voor personen vanaf 12 

jaar naar 7,50 euro; 

4. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 

 

A.4 jaarverslag welstand 2020 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Kennis te nemen van het jaarverslag welstand 2020; 

2. Met een raadsinformatiebulletin de raad te informeren over het jaarverslag welstand 2020. 
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A.5 Wijziging naamgeving Openbare ruimte 

Besluit 

Besloten wordt om, conform het advies van de Straatnaamcommissie d.d. 21 december 

2020, in te stemmen met het aanpassen van de naamgeving van de openbare ruimten 

(straatnamen & gebiedsbenamingen), in concreto: 

De in 2016 toegekende naamgeving openbare ruimte te Valkenburg ‘Dederichheim’ aan te 

passen naar ‘Hof van Reinald’. 

 

A.6 Ondertekening Service-Level Agreement inkoop Wmo en Beschermd 

Wonen 

Besluit 

Besloten wordt om de voorliggende “Service-Level Agreement Verwerving Wmo 

ondersteuning regio Maastricht Heuvelland 2020-2024” met terugwerkende kracht vanaf 1 

januari 2020 vast te stellen. 

 

A.7 Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Knopenlopen Zuid Limburg 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Beek, 

Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, 

Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg 

aan de Geul, Voerendaal en Visit Zuid-Limburg inzake het project Knopen Lopen 

(uniform wandelroutenetwerk voor Zuid-Limburg); 

2. In te stemmen met Visit Zuid-Limburg als penvoerder namens de deelnemende 

gemeenten voor het indienen van de subsidieaanvraag bij de provincie Limburg voor 

het project Knopen Lopen; 

3. Visit Zuid-Limburg te machtigen de aanbesteding te verzorgen inzake het project 

Knopen Lopen (vanaf de voorbereiding tot en met de definitieve gunning) en na 

aanbesteding bij positief gunningsadvies, en passend binnen het beschikbaar 

gestelde krediet, opdracht te verlenen voor uitvoering van de werkzaamheden; 

4. Wethouder Bisschops te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst inzake het 

project Knopen Lopen te ondertekenen (18 maart as. is de ondertekening gepland). 


