
 

Perslijst B&W vergadering 19-10-2021 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 12 oktober 2021 

Besluit 

De besluitenlijst van 12 oktober 2021 wordt vastgesteld. 

 

A.2 Beantwoording artikel 32 RvO vraag CDA 

Besluit 

De vraag van de CDA fractie te beantwoorden op basis van bijgevoegde conceptbrief, met 

afhandelingsmandaat aan portefeuillehouder voor tekstuele aanpassingen. 

 

A.3 Beantwoording artikel 32 RvO vraag VVD 

Besluit 

De vraag van de VVD fractie beantwoorden op basis van bijgevoegde conceptbrief, 

afhandelingsmandaat aan de wethouder. 

 

A.4 Beantwoording vragen raadsfractie VSP ex artikel 32 RvO inzake inzet 

Voorzieningenwijzer 

Besluit 

De vragen van de raadsfractie VSP beantwoorden met bijgevoegde brief, mandaat aan 

portefeuillehouder voor tekstuele aanpassingen. 

 

A.5 Isoleer je Huis - aanbestedingsleidraad 

Besluit 

In te stemmen met de aangehechte concept aanbestedingsleidraad en daarmee: 

1. Akkoord te gaan met de verdere afronding van de aanbestedingsleidraad en van de 

bijbehorende met de Serviceprovider te sluiten overeenkomst; 

2. De portefeuillehouder te mandateren tot de verdere afronding van de 

aanbestedingsdocumentatie en van de overeenkomst; 

3. De portefeuillehouder te mandateren tot het nemen van het gunningsbesluit. 
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A.6 Herstel waterschade Pollers 

Besluit 

Besloten is om: 

1. De schade aan het pollersysteem zo snel mogelijk te laten herstellen, e.e.a. conform 

bijgevoegde offerte; 

2. De kosten voor nu ten laste te brengen van de “post kosten watersnood”. 

3. Het afdelingshoofd Openbare Ruimte machtigen om feitelijk opdracht te 

geven voor het vervangen van de pollers conform bijgevoegde offerte. 

 

A.7 Verkeersregelaars kerststad, beveiliging en EHBO kerstparade 

Besluit 

Besloten is om: 

1. Intelligent Security opdracht te geven voor de inzet van de beveiliging en EHBO 

tijdens de kerstparades in 2021. 

2. SVV opdracht te geven voor de inzet van de verkeersregelaars tijdens Kerststad 2021. 

3. De inzet van de verkeersregelaars, beveiliging en EHBO te betalen vanuit het budget 

Kerststad Valkenburg 2021. 

4. De raad middels een Raadsinformatiebulletin hieromtrent te informeren; 

5. Voor de volgende editie een aanbesteding voor te bereiden voor deze onderdelen. 

 

A.8 Vervanging door wateroverlast beschadigde camera's 

Besluit 

Besloten is om in te stemmen met de vervanging van de camera’s binnen het door de 

watersnood getroffen gebied en hiervoor een bedrag van € 32.000,- ter beschikking te 

stellen bovenop de reeds begrootte € 22.000,-. 

 

A.9 Rijksbijdrage lokale culturele voorzieningen Chorale en Achter de Erke 

Besluit 

Besloten is om uitvoering te geven aan de Raadsmotie: 

1. Chorale eenmalig een bedrag à 340,56,- toe te kennen; 

2. Achter de Erke eenmalig een bedrag à € 1.000,- toe te kennen; 

3. Genoemde bedragen af te dekken uit de bestemmingsreserve financiële gevolgen 

Corona; 

4. Bijgevoegd raadsinformatiebulletin door te zetten naar de raad. 
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A.10 Vooraankondiging negatief jaarresultaat 2021 GR Geul en Maas 

 

Besluit 

Besloten is om: 

• kennis te nemen van de brief van het bestuur van de GR Geul en Maas van 11 oktober 

2021; 

• rekening te houden in de begroting 2022 met een extra bijdrage van circa € 39.500 

waarvoor ruimte bestaat binnen het corona-budget en de reguliere afvalstoffenbegroting. 

• de brief ter kennis te brengen van de gemeenteraad. 


