Perslijst B&W vergadering gehouden op datum 16-08-2016.
A.1 Gewestelijke overige aangelegenheden
Besluit
Wethouder Vankan wordt aangewezen als bestuurlijk trekker van de projecten
Regeldrukvermindering en de Omgevingswet.

A.2 Verzoek van de stichting EVP om een subsidie in de veiligheidsmaatregelen
Kerstmarkt Gemeentegrot
Besluit
Besloten wordt om het verzoek van de stichting Evenementen Valkenburg aan de Geul Promotion
om een bijdrage in de (brand)veiligheidsmaatregelen af te wijzen.

A.3 Aanhaken inkoop inzamelzakken voor PMD
Besluit
Besloten wordt deel te nemen aan de Europese aanbesteding die via Rd4 zal worden uitgeschreven
voor de aanschaf van inzamelzakken voor Plastic en Metalen verpakkingen en drankenkartons
(PMD).

A.4 Aanschaf extra DRIS voorzieningen
Besluit
Besloten wordt:
1. De Provincie Limburg opdracht te geven om als aanvulling op het standaardpakket DRIS de haltes
op de Cauberg en bij het Berkelplein te voorzien van (kleine) haltedisplays;
2.
Kosten à € 22.435,- te betalen uit het budget Economische Activiteiten (FCL 6560030 / ECL
34630);
3.
De teamleider Openbare Ruimte, dhr. ing. B. Katerberg, te machtigen om namens uw College
e.e.a. schriftelijk te bevestigen.

A.5 beantwoorden artikel 41 vragen raadslid Dauven, wet woonoverlast
Besluit
De bijgevoegde antwoordbrief aan Raadslid Dauven te sturen met een afschrift aan de Griffie.

A.6 Beantwoording brief fractie PGP (art. 41 RvO) over het stallen van fietsen in het
centrum van Valkenburg
Besluit
De brief van de fractie PGP beantwoorden middels de bijgevoegde concept-antwoordbrief.

A.7 Handhavingsverzoek Kloosterweg 1, Valkenburg
Besluit
Gelet op hetgeen in de zienswijzennota is verwoord, het verzoek om handhaving tegen de
overkapping op het perceel Kloosterweg 1 in Valkenburg definitief af te wijzen.

A.8 Keuze van data voor evenementen in 2017
Besluit
Geadviseerd wordt de keuze van data voor evenementen in de maanden mei en juni 2017 voor
kennisgeving aan te nemen en te accepteren. De communicatie hierover is een zaak van de
organisaties. De gemeente zal het melden bij de wekelijkse persbijeenkomst.

A.9 Verzoek Stichting Valkenburg Events om subsidie exploitatie Kerstmarkt
Besluit
Het verzoek van de stichting Valkenburg Events om een bijdrage in de exploitatie van de
ondergrondse Kerstmarkt in de Fluweelengrot af te wijzen.

A.10 Aanvraag vergunning o.g.v. Leegstandwet
Besluit
De eigenaar van de woning aan Neerhem 109B toestemming te verlenen de woning tijdelijk – voor
de duur van maximaal 5 jaar – te verhuren conform artikel 15 van de Leegstandwet.

A.11 Collegeadvies weigering omgevingsvergunning Lindenlaan 9
Besluit
Besloten wordt de zienswijze ongegrond te verklaren en de omgevingsvergunning te weigeren.

A.12 Effect Rijksbeleid op bouwplannen
Besluit
Het college besluit:
1.
De mededeling van Woningstichting Voerendaal, ontwikkelaar Swentibold en Provincie
Limburg voor kennisgeving aan te nemen;
2.
Het effect van de Rijksmaatregel op de lokale sociale woningmarkt in dit geval te betreuren;
3.
Wethouder Vankan te machtigen de commissie S.O.B. hiervan mondeling op de hoogte te
brengen.

A.13 omgevingsvergunning milieu tankstation Valkenburgerweg 133
Besluit
Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend, wordt besloten de gevraagde omgevingsvergunning
definitief te verlenen conform bijgevoegd besluit.

A.14 participatieverklaring statushouders
Besluit
Besloten wordt:
1.
Akkoord te gaan met het in de brief omschreven plan rondom de invulling van de
participatieverklaring voor statushouders en deze brief te tekenen.
2.
Akkoord te gaan met de samenwerking met de heuvelland gemeenten en Maastricht om
gezamenlijk invulling te geven aan de participatieverklaring en dit het eerste jaar als een
gezamenlijke pilot uit te voeren waarvoor niet aanbesteed hoeft te worden.

A.15 Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
Besluit
Besloten wordt:
1.
De nota ''Reacties bij ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg'' vast te stellen;
2.
De nota ''Reacties bij ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg'' op 10 oktober 2016 met
bijgevoegd concept raadsvoorstel aan de raad voor te leggen met het verzoek:
I.
in te stemmen met de beantwoording van de inspraakreacties en de voorgestelde
wijzigingen;
II.
te besluiten de ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg gewijzigd vast te stellen.

