
Perslijst B&W vergadering 21-06-2022 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 14 juni 2022 

Besluit 

De besluitenlijst van 14 juni 2022 wordt vastgesteld. 

 

A.2 Collegenota aanwijzing AB-lid en plv. AB-lid GGD Zuid Limburg - 

gemeente Valkenburg aan de Geul 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Wethouder Kleijnen als AB-lid en wethouder Dauven als plaatsvervangend AB-lid aan te 

wijzen; 

2. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan de GGD Zuid Limburg betreffende 

aanwijzing AB-lid en plv. AB-lid van de GGD Zuid-Limburg namens de gemeente Valkenburg 

aan de Geul. 

 

A.3 Huurovereenkomst Lourdespad 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Een hernieuwde overeenkomst, onder voorwaarden en voor de duur van 10 jaar aan te 

gaan met Stichting Lourdesgrot de tot huur (van een gedeelte) van het Lourdesvoetpad en 

hiermee de toegankelijkheid van wordt gewaarborgd; 

2. Conform het bepaalde in de Algemeen Mandaatbesluit gemeente Valkenburg aan de Geul 

2022 (A10 / A68) afhandelings- en ondertekeningsmandaat te verlenen aan het 

afdelingshoofd Fysieke en Economische Ontwikkeling. 

 

A.4 Collegenota 'Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo' 

Besluit 

Besloten wordt om in te stemmen met de 'Beleidsregels terug- en invordering 

bedrijfskapitaal Tozo'. 

 



A.5 Jaarverantwoording wet kinderopvang 2021 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 van de gemeente Valkenburg aan de Geul vast 

te stellen en dit voor 1 juli 2022 in te leveren bij de Inspectie van het Onderwijs; 

2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebulletin met een kopie van de 

jaarverantwoording te informeren. 

 

A.6 Plaatsing social sofa Walramplein 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Akkoord te gaan met een subsidie voor een bedrag van € 1.000,-- voor een bijdrage in de 

kosten ten behoeve van de realisatie van een social sofa door het Platform 

Wereldburgerschap op het Walramplein als gedenkteken van de watersnoodramp op 14 juli 

2021; 

2. Het subsidiebedrag kan worden geput uit het Burgerkracht Stimuleringsfonds; 

3. Het Platform Wereldburgerschap informeren conform bijgaande beschikking; 

4. Het Platform Wereldburgerschap toestemming te verlenen tot plaatsing van de social 

sofa op de voorgestane locatie aan het Walramplein onder voorwaarden als verwoord in de 

toestemmings-, vrijwarings- en aansprakelijkheidsverklaring 

 

A.7 Collegenota 'Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente 

Valkenburg aan de Geul' 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. De ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Valkenburg aan de Geul’ 

vast te stellen. 

2. De uitvoering van de eenmalige energietoeslag te beleggen bij uitvoeringsorganisatie 

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. 

3. De kosten te dekken uit de nog te ontvangen middelen vanuit het Rijk. 

 

 


