Perslijst B&W vergadering 16-11-2021
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 10 november 2021
Besluit
De besluitenlijst van 10 november 2021 wordt vastgesteld.

A.2 Collegenota inz. vragen VSP art. 32 RvO aangaande Sillebeekstraat en
Oude Kwekerij
Besluit
Besloten wordt om:
1. De brief van de fractie VSP d.d. 25 oktober 2021 beantwoorden met de bijgevoegde
concept antwoordbrief;
2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder.

A.3 Prestatieafspraken jaarschijf 2022
Besluit
Besloten wordt om:
1. Kennisnemen en instemmen met ‘Samen aan de slag in Valkenburg aan de Geul:
Prestatieafspraken jaarschijf 2022’;
2. De wethouders Wonen en Sociaal Domein/Duurzaamheid machtigen om de afspraken
namens de gemeente te ondertekenen op 2 december 2021;
3. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder.

A.4 vragen VVD fractie ex. art. 32 RvO inz. aansprakelijkheid instorting
mergelgangen
Besluit
Besloten wordt om:
1. De brief van de raadsfractie VVD te beantwoorden middels bijgevoegde antwoordbrief;
2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder.

A.5 Aanbesteding klimatologische en ecologische monitoring Gemeentegrot
te Valkenburg
Besluit
Besloten wordt, onder verwijzing van de bijgevoegde stukken w.o. de e-mail d.d. 11
november 2021, om:
1. De opdracht voor de jaarronde klimatologische monitoring in de Gemeentegrot voor de
duur van één jaar te verstrekken aan Archeopro B.V;
2. De opdracht voor de jaarronde ecologische monitoring in de Gemeentegrot voor de duur
van één jaar te verstrekken aan dhr. H. Weinreich;
3. Mandaat aan het afdelingshoofd Vergunningen toe te kennen om voor de duur van één
jaar, aan de onder 1 en 2 genoemde partijen opdracht te mogen verstrekken in het kader
van de reguliere jaarlijks terugkerende klimatologische en ecologische monitoring van de
Gemeentegrot indien deze (nagenoeg) gelijkblijvend is en niet het jaarlijks
beschikbare budget van €30.000,- excl. Btw. overschrijdt.
5. Om voor de start van de nieuwe aanvraag Wnb-vergunning omstreeks december 2024
marktonderzoek te (laten) verrichten en de dan beschikbare opdracht ten aanzien van de
(voorbereiding) vergunningaanvraag Wnb (en nadien de uitvoering van de bijbehorende
monitoringsplannen) overeenkomstig het dan geldende ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid van
de Gemeente Valkenburg aan de Geul’ en de Aanbestedingswet aan te besteden.

A.6 Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer Gemeente
Valkenburg aan de Geul 2021
Besluit
Wethouder Vankan neemt niet deel aan beraadslaging noch aan besluitvorming.
Besloten wordt om:
1. Het benoemingsbesluit onbezoldigd gemeentearchivaris vervangen door het Aanwijzingsen benoemingsbesluiten informatiebeheer Gemeente Valkenburg aan de Geul 2021. Door
het vaststellen van een aanwijzingsbesluit wordt voorkomen dat bij personele wijziging (HCL)
telkens een nieuw benoemingsbesluit moet worden genomen;
2. Tevens wordt in dit aanwijzings- en benoemingsbesluit een SIO en de archiefbewaarplaats
aangewezen;
3. Het benoemingsbesluit d.d. 02-09-2014 komt door vaststelling van dit aanwijzingsbesluit
te vervallen.

A.7 Deelnemersovereenkomst SVn
Besluit
Besloten wordt tot:
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1. het aangaan van de deelnemersovereenkomst met SVn (Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting) met inbegrip van annex 1, 2 en 3; en
2. het ondertekenen van zowel deelnemersovereenkomst als annex 1, 2, en 3 door de
burgemeester namens het College; en
3. het aangaan van een gegevensuitwisselingsovereenkomst met SVn (Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting).
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