Perslijst B&W vergadering 05-11-2019.
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 29 oktober 2019
Besluit
Akkoord.

A.2 Afronding walramplein
Besluit
Besloten wordt opdrachten te geven aan:
• Bam voor het bijplaatsen van twee pollars;
• Grijsen voor de levering van de zitelementen / obstakels;
De kosten te dekken uit het restantkrediet Walramplein en deels uit bestaande budgetten
Het RIB via communicatie met de portefeuillehouder afstemmen

A.3 Beantwoording actiepunt duurzaamheid
Besluit
Besloten wordt het actiepunt over het aspect ‘duurzaamheid’ in bestemmingsplannen af te
doen en duurzaamheid voorlopig géén plek te geven als toetsingskader in ruimtelijke
plannen (zoals het bestemmingsplan) in afwachting van het nog op te stellen het
gemeentelijk omgevingsplan en de gemeentelijke omgevingsvisie.

A.4 Vaststellen Lokale Woonvisie 2020-2025
Besluit
Besloten wordt conform bijgevoegde raadsnota (inclusief bijlagen), via het presidium, de
gemeenteraad voor te stellen om:
• De woonvisie Valkenburg aan de Geul 2020-2025 vast te stellen;
• De regionale woonvisie Maastricht en Mergelland 2012-2020 die de raad heeft vastgesteld
op 5 november 2012 in te trekken;
• Het budget voor het project ‘Veilig, Verantwoord en Duurzaam Wonen’ en het resterende
budget van de lokale woonvisie (in het verlengde van het doel waarvoor deze middelen
destijds zijn gevoteerd) beschikbaar te stellen om de acties die voortvloeien uit de door de
raad vastgestelde visie te kunnen uitvoeren op basis van het door uw college begin 2020
vast te stellen actieplan (zie voor meer informatie over dit besluitpunt paragraaf 8 van de
raadsnota Financiën).

A.5 Jeugdbeleid
Besluit
Besloten wordt:
- Het Young Leaders programma uit te voeren en de kosten ad. € 10.000,= te putten uit het
innovatiebudget sociaal domein
- via het presidium de raad voor te stellen een breed jeugdbeleid op te stellen en de totale
kosten ad. € 31.000,= te putten uit de reserve sociaal domein.

A.6 Najaarsnota 2019
Besluit
Besloten wordt de najaarsnota 2019 vast te stellen en deze via het Presidium laten
agenderen voor de raadsvergadering van 9 december 2019.

A.7 Ontwerp bestemmingsplan Vroenhof
Besluit
Besloten wordt om het ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 –
Vroenhof’ met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage te
leggen.

A.8 Rapport boringen dikte mergelbedekking Geulhemmergroeve
Besluit
Besloten wordt kennis te nemen van het voorliggende rapport van het onderzoek naar de
dikte van de mergelbedekking in de Geulhemmergroeve door GeoControl en dit naar
Stichting de Rotswoning te sturen.

A.9 Uitstelverzoek Wyckerveste i.r.t. afronding Par'Course
Besluit
Besloten wordt:
- In te stemmen met het verzoek om uitstel tot 30 juni 2020 voor wat betreft de oplevering.
De eindafrekening en verzoek om vaststelling dient vervolgens uiterlijk 31 dec. 2020 te
worden ingediend;
- Nog geen toestemming te verlenen voor de beschreven wijzigingen in afwachting van de
definitief uitgewerkte voorstellen, zodat dan de kwaliteit van de wijzigingen beoordeeld kan
worden;
- De raad te informeren middels bijgevoegd concept raadsinformatiebuletin.

A.10 Voortgangsrapportage verslag van bevindingen jaarrekening 2018
Besluit
Besloten wordt de voortgangsrapportage via de griffie door te leiden naar de
raadsadviescommissie EFTR van 20 november aanstaande.

