
 

Perslijst B&W vergadering 18-05-2021 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 11 mei 2021 

Besluit 

De besluitenlijst van 11 mei 2021 wordt vastgesteld. 

 

A.2 Collegenota Intrekken verordening Maatschappelijke participatie WWB 

2012 

Besluit 

Besloten wordt om via het presidium aan de raad voor te stellen: 

De verordening Maatschappelijke Participatie WWB 2012 met terugwerkende kracht ingaande 

1 januari 2021 in te trekken. 

 

A.3 Preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol Zuid-Limburg 2021-

2024 

Besluit 

Besloten wordt om de gemeenteraad voor te stellen bijgaand Preventie- en Handhavingsplan 

Jeugd en Alcohol Zuid-Limburg 2021-2024 vast te stellen. 

 

Gelet op het vorenstaande wordt besloten om: 

1.    Bijgaand ‘Preventie- en Handhavingsplan 2021-2024’ ter kennis name aan te nemen en 

dit aan de Raad op 21 juni a.s. via de commissie ABA op 7 juni 2021 ter vaststelling aan te 

bieden; 

2.    Bijgaand ‘Uitvoeringsprogramma Alcohol en jeugd 2021-2024 gemeente Valkenburg 

aan de Geul’ ter kennisname aan te nemen en dit ook aan de Raad op 21 juni a.s. via de 

commissie ABA op 7 juni 2021 ter kennisname aan te bieden; 

3.    Bijgaande ‘tussenevaluatie Preventie- en Handhavingsplan 2015-2019’ ter kennisname 

aan te nemen en dit ook aan de Raad op 21 juni a.s. via de commissie ABA op 7 juni ter 

kennisname aan te bieden; 

4.    Bijgaand ‘Mysteryshop onderzoek naleving leeftijdsgrens verkoop alcohol Zuid-Limburg 

2018’ ter kennisname aan te nemen en dit ook aan de Raad op 12 juni a.s. via de commissie 

ABA op 7 juni 2021 ter kennisname aan te bieden. 
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A.4 Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Heuvelland 2020-2023 vast te stellen; 

2. De raad door middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van dit besluit. 

 

A.5 jaarverantwoording toezicht- en handhavingstaken WKO 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. De jaarverantwoording kinderopvang 2020 van de gemeente Valkenburg aan de Geul vast 

te stellen en dit voor 1 juli 2021 in te leveren bij de Inspectie van het Onderwijs; 

2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebulletin met een kopie van de 

jaarverantwoording te informeren. 

 

A.6 BsGW ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 2020 

Besluit 

Besloten wordt om bijgevoegde raadsnota, inclusief bijlagen, door te geleiden naar 

de gemeenteraad en daarmee de raad te adviseren om: 

 

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de GR BsGW; 

2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de GR BsGW en geen zienswijze in te 

dienen. 

 


