Perslijst B&W vergadering gehouden op 21-08-2018
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 3, 10, 17, 24 juli, 7, 14, 15
augustus 2018
Besluit
Akkoord met de notulen van 3, 10, 17, 24 juli, 7, 14 en 15 augustus 2018.

A.2 Jaarverslag stadsbouwmeester 2017
Besluit
Besloten wordt:
1. kennis te nemen van het ‘jaarverslag 2017’ van de plv. stadsbouwmeester;
2. het jaarverslag van de plv.stadsbouwmeester aan de gemeenteraad voor te leggen;
3. door middel van bijgevoegd raadsinformatiebulletin de gemeenteraad te informeren over
de wijze waarop uw college is omgegaan met de adviezen van de stadsbouwmeester en over
de toepassing van de ‘excessenregeling’ in 2017.
De portefeuillehouder heeft het mandaat om besproken tekstuele aanvullingen toe te voegen
aan zijn begeleidende brief (het betreft reageren op aanbevelingen en aangeven dat Croix
de Bourgogne besproken is in de Raad).

A.3 Beoordeling te late subsidie aanvragen mbt jaren 2019, 2020, 2021
Besluit
Besloten wordt om:
structurele subsidieaanvragen voor het jaar 2019, 2020 en 2021 die na de aanvraagtermijn
van 1 juli 2018 worden ingediend door reeds bij de gemeente bekende subsidiënten, alsnog
in behandeling te nemen.

A.4 Financieel verdiepingsonderzoek 2018-2021
Besluit
Ter kennisname, de Raad wordt middels agendering in de Raadscommissie en middels een
persbericht geïnformeerd.

A.5 Incidentele subsidie Kingswood Filmproductions
Besluit
Besloten wordt om:

- Kingswood Filmproductions een incidentele subsidie te verlenen ter hoogte van € 1.000,00
met de voorwaarde dat er extra aandacht besteed wordt aan het educatieve deel zoals
verwoord in het aangehechte document "Samenwerking ….";
- Kingswood Filmproductions op de hoogte stellen middels een beschikking over het
genomen besluit.

A.6 Limburg Agenda 2030
Besluit
Besloten wordt de acties die uit de Limburg agenda gaan voortvloeien (indien de Provincie
hier uitvoering aan geeft) te volgen en daarop eventueel aan te haken. Tevens de thema’s
benutten om de eigen toekomstagenda 2030 te herijken en van concrete acties te voorzien.
Het college constateert dat de zin over energietransitie in de collegenota een verkeerde
indruk wekt. Vanuit het college zal breed op de energietransitie worden ingezet. Dit beperkt
zich niet alleen tot zonnepanelen op daken.

A.7 Subsidiebeschikking herontwikkeling Leeuwterrein
Besluit
Besloten wordt in te stemmen met de concept-beschikking en daarmee in lijn met het
raadsbesluit van 4 september 2017 te besluiten om Wyckerveste een subsidie te verlenen
van maximaal € 4.400.000,00 (zegge: vier miljoen vier honderd duizend Euro) ter
stimulering van de investeringen in deze herontwikkeling van het voormalige terrein van de
Leeuw Bier Brouwerij.

A.8 Aanschaf barriers Kerststad
Besluit
1. In afwijking van het I&A-beleid Deltabloc opdracht te gunnen voor het leveren van het
Citybloc barriersysteem.
2. De teamleider Vergunningen, Mw. M.E.H.L.G. Vrösch-Senden, in haar hoedanigheid van
projectleider Kerststad Valkenburg, te machtigen om namens uw College e.e.a. schriftelijk te
bevestigen.
3. Mee te gaan in de kleurkeuze van het projectteam voor de handrail.

A.9 Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning plaatsen tent
Besluit
Besloten wordt om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een
seizoensgebonden bouwwerk (tent) op het terras gelegen bij het Koetshuis aan de
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Oosterweg 42 te Valkenburg, voor de periode van 1 november 2018 tot en met 31 januari
2019 ten behoeve van het evenement Kerststad Valkenburg Amuse route.
Bij wijze van uitzondering voor uitdrukkelijk één evenementenperiode (proefjaar). Na afloop
van de periode wordt geëvalueerd.

A.10 Eigendomsoverdracht basisschool St. Gerlachus te Houthem
Besluit
Besloten wordt, onder voorbehoud van overeenstemming over de staat van onderhoud en de
opleververplichtingen van het gebouw, in te stemmen met:
I. De eigendomsoverdracht van het gebouw en terrein van de basisschool St. Gerlachus aan
de gemeente per 1-9-2018.
II. Ondertekening van de Verklaring buiten gebruikstelling ex. Artikel 110, lid 1, Wet op het
Primair Onderwijs.
III. Het tijdelijk beheer van de basisschool St. Gerlachus te Houthem uit te besteden en dit te
laten uitvoeren door Ad-hoc in Maastricht.
IV. Het tijdelijk gebruik in de vorm van anti-kraak bewoning of anti-kraak gerelateerde
werkruimten van bovengenoemde panden te gedogen, met dien verstande dat dit door AdHoc wordt uitgevoerd en er geen structurele woonfunctie of andere afwijkende bestemming
aan de gebouwen kan worden gegeven.

A.11 Eigendomsoverdracht basisschool Vilt
Besluit
Besloten wordt, onder voorbehoud van overeenstemming over de staat van onderhoud en de
opleververplichtingen van het gebouw, in te stemmen met:
I. De eigendomsoverdracht van het gebouw en terrein van de basisschool Vilt aan de
gemeente per 1-11-2018.
II. Ondertekening van de Verklaring buiten gebruikstelling ex. Artikel 110, lid 1, Wet op het
Primair Onderwijs.
III. Het tijdelijk beheer van de basisschool Vilt uit te besteden en dit te laten uitvoeren door
Ad-hoc in Maastricht.
IV. Het tijdelijk gebruik in de vorm van anti-kraak bewoning of anti-kraak gerelateerde
werkruimten van bovengenoemde panden te gedogen, met dien verstande dat dit door AdHoc wordt uitgevoerd en er geen structurele woonfunctie of andere afwijkende bestemming
aan de gebouwen kan worden gegeven.
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A.12 Onderhoud wegen 2018 -2021
Besluit
Besloten wordt:
- Voorlopige gunning uit spreken aan Infra- en wegenbouw Limburg.
- De teamleider Openbare Ruimte te mandateren om deelopdrachten te verstrekken aan
Infra- en wegenbouw Limburg BV.

A.13 Parkeren VV Walram
Besluit
Onder verwijzing naar de inhoud van het raadsvoorstel wordt besloten de tijdelijke ter
beschikking stelling van de parkeergelegenheid naast het C-veld aan de Oosterweg aan VV
Walram via het presidium aan de gemeenteraad voor te leggen, waarbij het presidium
verzocht wordt akkoord te gaan met het invoeren met terugwerkende kracht bij
besluitvorming door de gemeenteraad in de vergadering van 01-10-2018.
Advisering en besluitvorming heeft pas na het reces plaatsgevonden, daar bespreking tussen
partijen en uiteindelijk het uitwerken van het voorstel tijd heeft gekost en gedurende de
vakantieperiode heeft plaatsgevonden. De portefeuillehouder krijgt het mandaat om in
overleg met Walram wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst.

A.14 Vaststellen aangepaste Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Jongeren
Maastricht-Heuvelland, Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek, versie juli
2018
Besluit
Besloten wordt in te stemmen met het Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Jongeren
Maastricht-Heuvelland, Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek, versie juli 2018.

A.15 Vragen op grond van artikel 41 van het reglement van Orde van de CDA
fractie over de inspraak van de verordeningen maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp
Besluit
De vragen van de fractievoorzitter van het CDA Valkenburg aan de Geul ten aanzien van het
inspraaktraject betreffende de actualisering van de verordeningen Jeugdhulp en
Maatschappelijke ondersteuning, te beantwoorden conform bijgaande brief.

Pagina 4

