
 

Perslijst B&W vergadering 08-02-2022 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 1 februari 2022 

Besluit 

De besluitenlijst d.d. 1/2/2022 wordt conform vastgesteld. 

 

 

A.2 collegenota Art. 32 vragen VSP autoluw centrum 

Besluit 

Besloten is de brief van de fractie VSP d.d. 24 januari 2022 te beantwoorden met de 

bijgevoegde concept-antwoordbrief. 

 

A.3 Collegenota aanbesteding civiele werkzaamheden begraafplaats Cauberg 

Besluit 

Besloten is om: 

• in te stemmen met het gunningsvoorstel en daarmee het werk “Begraafplaats 

Cauberg - civieltechnische werkzaamheden” ter grootte van € 396.010,89 excl. btw, 

definitief te gunnen aan Laeven Infra b.v. te Ransdaal; 

• Afdelingshoofd Openbare Ruimte, te mandateren voor het verstrekken van de 

definitieve opdracht; 

• de raad te informeren middels een RIB, afhandelingsmandaat aan wethouder Vankan. 

 

A.4 Aanbesteding sfeerverlichting Kerststad 

Besluit 

Besloten is, gelet op de uitkomsten van de aanbesteding, de opdracht voor het aanbrengen 

van de algemene sfeerverlichting tijdens de Kerststadperiode voor de komende vier jaren 

(2022 t/m 2025) te gunnen aan Avontuur BlachèreNL te Wijdenes. 

 

A.5 Beantwoording vragen VVD ex art. 32 RvO (nieuwbouwprojecten) 

Besluit 

Besloten wordt de vragen van de fractie VVD te beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief. 
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A.6 Uitbreiding gebouw openbare basisschool Broekhem 

Besluit 

Besloten is om Kom Leren mede te delen dat: 

I. het definitief krediet voor uitbreiding van het gebouw van de openbare basisschool 

Broekhem wordt vastgesteld op € 622.164,=, waarvan een bedrag van € 50.000,= ter 

beschikking wordt gesteld als voorbereidingskrediet; 

II. de uitbreiding op 175 m² gehandhaafd blijft en de raad via een informatiebulletin hiervan 

op de hoogte te stellen. 

III.het college akkoord gaat met het realiseren van de uitbreiding aan de achterzijde van het 

huidige gebouw en dat de definitieve omvang van het over te dragen terrein wordt bepaald 

nadat de uitbreiding is gerealiseerd. 

IV. het college akkoord gaat met de voorgestelde wijze van aanbesteding van de architect. 

 

A.7 Collegenota concept "Zicht op Thuis" richting Adviesraad 

Besluit 

Besloten is om: 

• met het voorliggende concept plan “Zicht op Thuis” in te stemmen; 

• het concept plan “Zicht op Thuis” ter advisering voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal 

Domein Valkenburg. 

 

A.8 Gemeentefonds Decembercirculaire 2021 

Besluit 

Besloten is om (met afhandelingsmandaat voor de portefeuillehouder financiën) de 

gemeenteraad met bijgevoegd raadsinformatiebulletin te informeren over de financiële 

gevolgen van de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds en over actuele landelijke 

ontwikkelingen rondom het gemeentefonds, waaronder de verwachte gevolgen van het 

nieuwe kabinetsbeleid voor onze meerjarenraming. 


