
 

Perslijst B&W vergadering 21-12-2021 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 14 december 2021 

Besluit 

De besluitenlijsten d.d. 14-12-2021 zijn conform vastgesteld. 

 

A.2 Nieuwe leden Adviesraad Sociaal Domein 

Besluit 

Besloten is: 

1. de ASD te berichten akkoord te gaan met de benoeming van mevrouw Jolanda Coolen en 

de heer Bas Kerckhofs als nieuwe leden van de ASD; 

2. mevrouw Jolanda Coolen en de heer Bas Kerckhofs te feliciteren met hun benoeming als 

lid van de ASD. 

 

A.3 Herziening subsidiebesluit 2021 stichting heuvelland bibliotheken 

Besluit 

Wethouder Dauven heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen en besluitvorming over 

deze nota. 

Besloten is: 

1. het besluit betreffende de subsidie aan de Heuvelland Bibliotheken van 10 februari 

2021 te herzien, en; 

2. Stichting Heuvelland Bibliotheken een subsidie te verlenen voor het jaar 2021 van € 

240.155,- die als volgt is opgebouwd: 

a. € 180.015,-voor het vormgeven van het bibliotheekwerk op basisniveau; 

b. € 53.100,- als voorschot ter dekking van de huisvestingslasten. de werkelijke, en; 

c. € 7.000,- voor het bestrijden van laaggeletterdheid. 

 

A.4 Budget Natuur & Landschap 

Besluit 

Besloten is om in te stemmen met het overhevelen van het budget naar 2022. 

 



 

Pagina 2 

 

A.5 Overeenkomst gemeente en Protestantse Gemeente Maas Heuvelland 

(Kloosterkerk) 

Besluit 

Besloten is om: 

1. Akkoord te gaan met bijgaande overeenkomst met de Protestantse Gemeente Maas 

Heuvelland. 

2. De overeenkomst te laten ondertekenen door de burgemeester. 

 

A.6 Collegenota Dienstverleningsovereenkomst Kredietbank Limburg 2022 

Besluit 

Besloten is: 

1. Om redenen zoals verwoord in deze nota, bij wijze van uitzondering, af te wijken van 

het gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Valkenburg aan de Geul 

2017, met dien verstande dat de uitvoering integrale schuldhulpverlening voor de 

periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 onderhands verstrekt wordt 

aan Kredietbank Limburg. 

2. De Dienstverleningsovereenkomst Schuldhulpverlening Gemeente Valkenburg aan de 

Geul en Kredietbank Limburg 2022 voor akkoord te tekenen. 

3. De totaal geraamde kosten voor de dienstverleningsovereenkomst over de periode 1 

januari 2022 tot en met 31 december 2022 ad € 113.232, - te financieren uit de 

daarvoor in de begroting opgenomen middelen voor schuldhulpverlening ad  € 

179.380, -. Het verschil tussen het bedrag zoals opgenomen in de begroting 2022 

en het bedrag zoals geraamd voor de dienstverleningsovereenkomst 2022 ad € 

66.148, - (ongewijzigd) te labelen aan integrale schuldhulpverlening. 

 

A.7 Antwoordbrief art.32 VVD inzake maximum snelheid 

Besluit 

Besloten is de brief van de fractie van de Valkenburgse VVD d.d. 3 december 2021 te 

beantwoorden met de bijgevoegde concept-antwoordbrief. 

 

A.8 Beantwoording Art.32 vragen VVD inzake talud Graafstraat 

Besluit 

Besloten is de de brief van de fractie van de Valkenburgse VVD d.d. 3 december 2021 te 

beantwoorden met de bijgevoegde concept-antwoordbrief. 

 

 



 

Pagina 3 

 

A.10 Collegevoorstel labeling eenmalige impuls middelen Zicht op Thuis 

Besluit 

Besloten is: 

1. akkoord te gaan om de eenmalige impulsmiddelen 2021 ad € 32.051 voor de periode 1 

juli 2021 tot en met 31 december 2024 te bestemmen voor uitvoering van onderdelen van 

het plan Zicht op Thuis, gericht op een brede aanpak van dak- en thuisloosheid; 

2. de gereserveerde eenmalige impuls middelen van 2020 ad € 17.628 vrij te laten vallen, 

omdat hiervan geen gebruik is gemaakt. 

 

A.11 Samenwerkend Kindcentrum Berg 

Besluit 

Besloten is om Kom Leren te laten weten dat het college: 

I. ermee akkoord gaat dat Kom Leren optreedt als bouwheer voor de nieuwbouw van het 

Samenwerkend Kindcentrum Berg; 

II. instemt met de voorgestelde werkwijze met betrekking tot de aanbesteding van de 

architect; 

III. in overleg met hen wenst te gaan om te komen tot een afgewogen besluit over de 

precieze locatie voor de nieuwbouw van het Samenwerkend Kindcentrum Berg. 

 

A.12 Uitvoeringsbesluit Huishoudelijk Afval 2022 

Besluit 

Besloten is: 

1. Het Uitvoeringsbesluit Huishoudelijk Afval 2020 Valkenburg aan de Geul in te 

trekken; 

2. Het Uitvoeringsbesluit Huishoudelijk Afval 2022 Valkenburg aan de Geul vast te 

stellen. 

 

A.13 Verordening Nadeelcompensatie 

Besluit 

Besloten is om, via het Presidium, aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen: 

1. Ter vaststelling: de Verordening nadeelcompensatie Valkenburg aan de Geul 2022, 

welke in werking zal treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt; 

2. Ter intrekking: de Regeling nadeelcompensatie gemeente Valkenburg aan de Geul, 

gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
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A.14 Subsidie verzoek Kurkapel Falcobergia 

Besluit 

Besloten is de subsidie aanvraag van Kurkapel Falcobergia te accorderen. 

 

A.15 Subsidieregeling lokale en regionale museum aanvraag Museum 

Valkenburg 

Besluit 

Besloten is om het subsidieverzoek van Museum Valkenburg à €5.000,- te honoreren zodat 

zij het subsidieverzoek ook bij de Provincie Limburg in kunnen dienen. 

 


