
 

Perslijst B&W vergadering 10-11-2021 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 2 en 5 november 2021 

Besluit 

De besluitenlijsten 2 en 5 november 2021 worden vastgesteld. 

 

A.2 Fase 3 portofoonnetwerk Gemeentegrot 

Besluit 

Besloten wordt om: 

a. In overweging genomen dat fase 3 het vervolg is op de afronding van fasen 1 en 2 wordt 

besloten de opdracht voor de uitvoering van fase 3, vervanging portofoonnetwerk 

Gemeentegrot, wordt verleend aan Entropia Critical Concepts, dit voor een bedrag van 

afgerond € 104.000; 

b. De extra kosten voor de fasen 1 tot en met 3 ad € 9.000 te dekken uit de gereserveerde 

middelen voor toezicht en handhaving binnen het gemeentefonds 2021 en dit bedrag toe te 

voegen aan de reserve dekking kapitaallasten (en de afschrijvingslasten van deze extra 

investeringskosten jaarlijks te onttrekken aan deze reserve). 

 

A.3 Najaarsnota 2021 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. De bijgevoegde raadsnota najaarsnota 2021, onder afhandelingsmandaat van de 

portefeuillehouder financiën, aan te bieden ter behandeling in de raadsvergadering van 13 

december 2021; 

2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 

 

A.4 Aanvullende Covid-19 maatregelen Kerstmarkten 

Besluit 

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

a. De financiering van de onvoorziene extra maatregelen met betrekking tot de CTB Checks 

voor vier Kerststadattracties voor rekening van de gemeente te nemen, dit voor zover de 

Kerstmarkten doorgang vinden. De financiering stopt op het moment dat de Kerstmarkt 

vanwege aanvullende Covid-19 regelgeving geannuleerd wordt; 

b. De kosten van het onder a genoemde besluit ad totaal € 175.000 als volgt te dekken: 

o De gelden die vanuit de VR ZL voor de gemeente bestemd zijn, te weten € 42.140; 

o Het restant ad € 132.860 te putten uit de Coronareserve; 
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A.5 Beslissing op bezwaren dakopbouw Jan Deckerstraat 

Besluit 

Besloten wordt om de bezwaarschriften overeenkomstig het advies van de commissie 

ontvankelijk, maar ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand laten. Voor de 

motivatie van dit besluit wordt verwezen naar het advies van de commissie dat als zodanig 

onderdeel uitmaakt van de beslissing op bezwaar. 

 

A.6 Collegenota 'Bijdrageregeling buitensportaccommodaties Valkenburg aan 

de Geul' 

Besluit 

Besloten wordt om in te stemmen met de ‘Bijdrageregeling buitensportaccommodaties 

Valkenburg aan de Geul’ en de raad te adviseren een maximum-bijdrage van € 350.000,- 

vast te stellen en deze vervolgens via het presidium door te leiden ter behandeling tijdens de 

Raadsadviescommissie SD van 22 november en de raadsvergadering van 13 december 2021. 

 

A.7 Controleprotocol jaarrekening 2021 

Besluit 

Besloten wordt om het controleprotocol jaarrekening 2021 via de griffie door te leiden naar 

de raadsadviescommissie EFTR van 24 november aanstaande en de gemeenteraad ter 

vaststelling op 13 december aanstaande. 

 

A.8 Voornemen tot toetreding Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale 

Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Het voornemen uit te spreken om toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling 

voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg en het gesprek 

hierover aan te gaan met het bestuur van de GR; 

2. De gemeenteraad te informeren over uw voornemen door middel van de bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 


