Perslijst B&W vergadering 27-11-2018
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 20 november 2018
Besluit
Akkoord.

A.2 Vitaliteit verblijfsrecreatie
Besluit
Besloten wordt:
• In te stemmen met het continueren van het project Vitaliteit Verblijfsrecreatie in ZuidLimburg;
• De jaarlijkse kosten à €2.186,- in 2019 en 2020 af te dekken uit de post ‘Economische
Activiteiten’.

A.3 Klokkenverzameling Jean Wilmar
Besluit
Besloten wordt de klokkenverzameling om niet in eigendom over te dragen aan Museum
voor Nostalgie & Techniek onder de voorwaarde dat als het Museum op enig moment
afstand wenst te doen van de klokken, deze verzameling eerst om niet aanbiedt aan de
gemeente Valkenburg aan de Geul. Een aanvullende voorwaarde is dat de collectie als geheel
in stand blijft.

A.4 Raadsinformatiebulletin Valkenburgerstraat
Besluit
Besloten wordt in te stemmen met het bijgevoegde concept Raadsinformatie Bulletin
Valkenburgerstraat en dit in procedure te brengen. Tekstuele aanpassing in overleg met de
portefeuillehouder, die afhandelingsmandaat heeft.

A.5 Raadsvoorstellen Polfermolen
Besluit
Besloten wordt bijgaande raadsvoorstellen ter besluitvorming voor te leggen aan de raad, dit
met dien verstande dat de raadsvoorstellen tekstueel worden aangescherpt en
gecompleteerd als besproken in het College. Vóór verzending worden de voorstellen
voorgelegd aan het college.

A.6 Aanpassing raadsvoorstel Parkeervoorzieningen Par'Course en
maatregelen Prinses Beatrixsingel
Besluit
Besloten wordt in te stemmen met het aangepast raadsvoorstel en dit ter besluitvorming
voor te leggen aan de gemeenteraad.

A.7 Principemedewerking Hemelrijkstraat 14 te Sibbe
Besluit
Besloten wordt om principemedewerking te verlenen aan het plan voor het wijzigen van de
dakconstructie en het realiseren van een aanbouw aan de Hemelrijkstraat 14 te Valkenburg.

A.8 beslissing op bezwaar afwijzen HHverzoek bergingen Topparken
Besluit
Afwegende dat Topparken en bezwaarmakers er samen feitelijk uit zijn. Dat Topparken van
de gemeente de bergingen niet hoefde te verwijderen, maar daar zelf voor gekozen heeft.
Lijkt het het meest voor de hand liggend dat partijen hun onderlinge overeenkomst samen
regelen met een privaatrechtelijke overeenkomst.
Gelet hierop wordt besloten om geen herzieningsbesluit te nemen en de gedoogbeschikking
in te trekken.

A.9 Brief St. Natuurlijk Geuldal inz. GOS Broekhem-Noord
Besluit
Besloten wordt de vragen van de Stichting Natuurlijk Geuldal inzake de realisatie van het
GOS in Broekhem-Noord, te beantwoorden middels bijgevoegde antwoordbrief.
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