Perslijst B&W vergadering gehouden op 12-06-2018
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 5 juni 2018
Besluit
Akkoord.

A.2 Gewestelijke overige aangelegenheden
Besluit
Naar aanleiding van recente jurisprudentie wordt besloten dat in toekomstige
collegebesluiten wel de naam wordt vermeld van de betreffende persoon maar niet meer het
adres.

A.3 Aanpak wateroverlast rotonde Beekstraat en verbeteren fietsverkeer
Besluit
Besloten wordt Wegenbouw Kurvers te vragen voor het uitbrengen van een offerte.
De dekking van de kosten kan uit het gemeentelijk rioleringsplan.

A.4 Dwangsom Koningswinkelstraat, Valkenburg
Besluit
Gelet op de uitspraak van de rechter inzake de last onder dwangsom van een pand in de
Koningswinkelstraat in Valkenburg, wordt besloten het beslag op het pand op te heffen.

A.5 Handhavingsverzoek Broekhem
Besluit
Er is een handhavingsverzoek ingediend tegen geur- en geluidoverlast van bakkerij Koos in
Broekhem in Valkenburg. Uit controles is gebleken dat er geen sprake is van overschrijding
van wettelijke normen. Gelet hierop wordt besloten om het verzoek om handhaving tegen
geur- en geluidoverlast van bakkerij Koos af te wijzen.

A.6 Handhavingsverzoek Sibbergrubbe
Besluit
Er is een verzoek om handhaving ingediend tegen het bouwen in strijd met de verleende
vergunning en in strijd met het Bouwbesluit 2012 aan een pand in de Sibbergrubbe in
Valkenburg. Uit controle is gebleken dat op één punt is afgeweken van de vergunning en van
het Bouwbesluit. Gelet hierop wordt besloten handhavend op te treden om de overtreding

ongedaan te maken. Conform het Integraal Toezicht- en Handhavingsbeleid wordt eerst een
waarschuwingsbrief gestuurd.

A.7 Onderhoud wegen 2018-2021
Besluit
Besloten wordt:
1. Een meervoudig onderhandse aanbesteding op starten voor het
meerjarenonderhoudscontract wegen;
2. RA infra in te huren voor directie en toezicht;
3. De teamleider Openbare Ruimte te mandateren om na aanbesteding de deelopdrachten te
verstrekken aan de laagste inschrijver.

A.8 Collegenota inz. schrijven BRWZL Bluswaterbeleid
Besluit
Besloten wordt kennis te nemen van bijgevoegd schrijven van de Brandweer Zuid-Limburg
van 24 april 2018.

A.9 Vervangen kaartlezers parkeerautomaten en invoeren contactloos betalen
Besluit
Besloten wordt:
1. De firma TMC opdracht te geven om verouderde kaartlezers in betaalautomaten te
vervangen en om direct ook contactloos betalen (Tap & Go) in te voeren, e.e.a. conform de
bijgevoegde offerte;
2. Het krediet "Parkeren Valkenburg" af te voeren waardoor het structurele voordeel
automatisch ten gunste komt van de parkeerexploitatie;
3. Een krediet beschikbaar te stellen van €52.000,- waarvan de kapitaallasten kunnen
worden opgevangen binnen de parkeerexploitatie.
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