Perslijst B&W vergadering 28-08-2018
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 21 augustus 2018
Besluit
Akkoord.

A.2 Aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van de bovenwoning
Wilhelminalaan 72 te Valkenburg
Besluit
Besloten wordt de ontwerp omgevingsvergunning voor het splitsen van het pand
Wilhelminalaan 72 te Valkenburg gedurende zes weken voor eenieder ter inzage te leggen.

A.3 Actualisatie meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen
2019-2028 (raadsvoorstel)
Besluit
Besloten wordt om:
• In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarbij de raad geïnformeerd wordt over de
inhoud van de meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen voor de looptijd
2019-2028, e.e.a. zoals reeds aangekondigd in de kadernota 2018.
• Bijgevoegd raadsvoorstel te agenderen voor de commissie SOB op 11 september 2018 en
de raadvergadering van 1 oktober 2018.

A.4 Boom VeiligheidsControle
Besluit
Besloten wordt:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking Boom VeiligheidsControle;
2. In te stemmen met het beschreven plan van aanpak.

A.5 Last onder dwangsom cafetaria
Besluit
Er is een handhavingsverzoek ingediend tegen cafetaria Berg. Het gaat om geur- en
geluidoverlast die de cafetaria veroorzaakt. De exploitanten van cafetaria Berg zijn hierover
reeds mondeling gewaarschuwd en aan hen is een voornemen tot het opleggen van een last
onder dwangsom verstuurd, met daarin een begunstigingstermijn.
Zelfs na afloop van deze termijn duurt de overtreding voort.

Gelet op het vorenstaande wordt besloten om aan de eigenaren van het perceel een
definitieve last onder dwangsom op te leggen van € 500,- per toekomstige geconstateerde
overtreding, met een maximum van € 1.750 per week, en een totaalmaximum van 17.500,-.

A.6 Onderzoeksopdracht inkomenseffecten - armoedeval
Besluit
Besloten wordt via het presidium aan de raad voor te stellen:
- In te stemmen met de onderzoeksopdracht;
- De onderzoeksopdracht te verstrekken aan onderzoeksbureau BMC;
- De hiermee gemoeide kosten ad € 15.000 exclusief BTW te putten uit de reserve Sociaal
Domein.

A.7 Uitvoering Verkeers- en Vervoersplan Kerststad Valkenburg 2018
Besluit
Besloten wordt:
1. Het bedrijf Traffic Support Events te Zwolle in afwijking van het I&A beleid opdracht te
geven voor de coördinatie en uitvoering van het Verkeers- en Vervoersplan Kerststad 2018.
2. Het bedrijf Stichting Verkeersregelaars Valkenburg in afwijking van het I&A beleid
opdracht te geven voor het leveren van verkeersregelaars t.b.v. de inzet tijdens Kerststad
2018.
3. De teamleider Vergunningen in haar hoedanigheid van projectleider Kerststad Valkenburg,
te machtigen om namens uw College e.e.a. schriftelijk te bevestigen.

A.8 Centrumregeling verwerving Jeugdhulp Regio Zuid-Limburg 2019
Besluit
Besloten wordt:
I. In te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Verwerving
Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019.
II. De raad ex artikel 1, tweede lid Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te
vragen voor het aangaan van de Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg
2019.
III. Kennis te nemen van het concept service-level agreement tussen de deelnemende
gemeenten en de centrumgemeente.
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A.9 Politiebeleidsplan 2019
Besluit
Besloten wordt om de Raad te horen over het eenjarig politiebeleidsplan 2019. De
burgemeester krijgt het mandaat om het plan aan te vullen inzake het thema capaciteit en
wijkagent.

A.10 Raadsvoorstel Openbaar Toilet en Bewaakte fietsenstalling
Besluit
Besloten wordt:
1. In te stemmen met een aangepast raadsvoorstel waarbij de raad geadviseerd wordt om:
- gelet op de te verwachten beperkte doelgroep (en dus te verwachten beperkt gebruik) voor
een bewaakte fietsenstalling en de beschikbare cijfers m.b.t. fietsendiefstal, geen
aanvullende voorzieningen te treffen;
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