Perslijst B&W vergadering 12-11-2019
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 5 november 2019
Besluit
De besluitenlijst an 5 november 2019 wordt vastgesteld.

A.2 Aanvraag omgevingsvergunning voor het exploiteren van een B&B
Besluit
Besloten wordt gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid en de vergunning voor het
exploiteren van een Bed & Breakfast te verlenen.

A.3 Beschikbaar stellen structureel budget veteranen
Besluit
Besloten wordt het benodigde budget ad € 5.000,- voor veteranen structureel beschikbaar te
stellen uit de gereserveerde middelen.

Toelichting
In totaal maken 33 veteranen gebruik van de mogelijkheden. Dit is ongeveer de helft.

A.4 Gebruiken afwijkingsbevoegdheid I&A beleid inzake Parkeerbeleidsplan
Besluit
Besloten wordt:
1. gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid in het ‘inkoop- en aanbestedingsbeleid
gemeente Valkenburg aan de Geul 2017’ en voor het opstellen van het Parkeerbeleidsplan en
Empaction als enige partij offerte te laten uitbrengen.
2. toepassing te geven aan artikel 55 van de Gemeentewet en op grond van artikel 10 lid 2
sub b en e van de Wet openbaarheid van bestuur, zijnde de aanwezigheid van economische
en financiële belangen van de gemeente en derden onevenredig bevoordeeld of benadeeld
kunnen worden, wordt voorgesteld geheimhouding op te leggen omtrent het in deze
collegevergadering behandelde en omtrent de inhoud van het collegebesluit van 29 januari
2019.

A.5 Inkoop begeleide omgangsregeling bij echtscheiding Humanitas 2020
Besluit
Besloten wordt Humanitas opdracht te verstrekken om voor een bedrag van € 4.470,00 twee
trajecten begeleide omgangsregeling bij echtscheiding (BOR) uit te voeren. Deze trajecten
kunnen zowel verplicht door de Rechter worden opgelegd als in het vrijwillig kader worden
aangeboden.

A.6 Opleggen last onder dwangsom Langen Akker Berg en Terblijt
Besluit
Besloten wordt gelet op de overtredingen van Omgevingsverordening, Woningwet en
Bouwbesluit op het perceel Langen Akker in Berg en Terblijt, aan de eigenaar een last onder
dwangsom op te leggen van respectievelijk € 500,- ineens voor de overtreding van de
Omgevingsverordening en € 1000,- en € 500,- per week voor de overtredingen van de
Woningwet en het Bouwbesluit, gedurende maximaal 10 keer.

A.8 RIB inzake omgevingsvergunning tijdelijk gebruik parkeerterrein
Valkenier
Besluit
Besloten wordt om bijgevoegd raadsinformatiebulletin eerst door Communicatie te laten
beoordelen en aanpassen en vervolgens via wethouders Bisschops en Vankan toe te sturen
aan de gemeenteraad.

A.9 RIB Warmtetransitievisie
Besluit
Besloten wordt het RIB eerst via communicatie te laten beoordelen en aanpassen en
vervolgens te verzenden aan de raad.

A.10 Vervanging Hockeyveld Sjinborn
Besluit
Besloten wordt:
- Kennis te nemen van:
o De kosten van een nieuw hockeyveld
o De analyse welke partij opdrachtgever kan worden, rekening houdende met de nieuwe
fiscale regels;
o De inrichting van het proces om te komen tot de vervanging van het hockeyveld
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- De heer C. Janssen opdracht te geven voor de voorbereidende werkzaamheden en de
kosten hiervan mee te nemen bij de uiteindelijke kredietvotering door de raad.
Ook teamleider OR bij dit project betrekken.

A.11 Achtervangpositie WSW Wonen Zuid
Besluit
Besloten wordt een gelimiteerde achtervangpositie in te nemen van in totaal € 54 miljoen
tot en met 31 december 2021.

A.12 Herzien besluit 8 oktober tav kleine e-waste in textiel
Besluit
Besloten wordt het besluit van 8 oktober voor wat betreft de kleine e-waste te herroepen en
in de loop van 2020 de haalbaarheid te toetsen.
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