
 

Perslijst B&W vergadering 06-07-2021 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d.  29 juni 2021 

Besluit 

De besluitenlijst van 29 juni 2021 wordt vastgesteld. 

 

A.2 uitkomst inkoop logopediediensten 

Besluit 

Besloten wordt om: 

- kennis te nemen van de uitslag van de meervoudig onderhandse aanbesteding. 

- de geheimhouding op de collegenota van 27 april jl. op te heffen 

- De bevoegdheid tot ondertekening van de definitieve gunning te mandateren aan het 

Afdelingshoofd Sociale ontwikkeling en Burgerkracht. 

 

 

A.3 Collegenota Samenwerkingsverklaring Regionaal Mobiliteitsteam Zuid-

Limburg 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Een samenwerking aan te gaan tot 1 januari 2023 met UWV, Werkgeversorganisaties 

(vertegenwoordigd door LWV), vakbonden (vertegenwoordigd door FNV en CNV) en 

onderwijs (vertegenwoordigd door Vista) voor de vorming van een Regionaal 

MobiliteitsTeam (een tijdelijk Team op grond van de Tijdelijke Regeling aanvullende 

dienstverlening COVID-19.) middels het ondertekenen van een 

Samenwerkingsverklaring. 

2. Akkoord te gaan  met de ondertekening van de Samenwerkingsverklaring door de 

gemeente Heerlen, centrumgemeente arbeidsmarktregio Zuid-Limburg, namens de 

gemeente Valkenburg aan de Geul. 

 

A.4 Iv3- verklaring jaarrekening 2020 

Besluit 

Besloten wordt akkoord te gaan met het afgeven van bijgevoegde Iv-3 verklaring inzake de 

jaarrekening 2020. 
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A.5 Verlenging (onder)huurcontract Berkelplein  

Besluit 

Besloten wordt: 

I. De opzegging van de huurovereenkomst met Wonen Zuid en de onderhuurovereenkomsten 

ongedaan te maken en daarmee geen uitvoering te geven aan het besluit van 8 september 

2020. 

II. De overeenkomst met de Stichting Wonen Zuid voor huur van het pand Berkelplein te 

verlengen tot en met 31 juli 2022. 

III. De overeenkomsten met GGD, Trajekt en Envida voor onderhuur van het pand Berkelplein 

te verlengen tot en met 31 juli 2022. 

IV. De overeenkomsten voor het leveren van gas, water en elektra voor het pand Berkelplein 

per 1 augustus 2022 op te zeggen. 

 

A.6 Collegenota Bijdrageregeling buitensportverenigingen Valkenburg aan de 

Geul 

Besluit 

Besloten wordt om het raadsinformatiebulletin ‘Bijdrageregeling buitensportverenigingen 

Valkenburg aan de Geul’ via het presidium ter informatie door te leiden naar de 

Raadsadviescommissie SD en de gemeenteraad. 


