Perslijst B&W vergadering 17-12-2019
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 10 december 2019
Besluit
De besluitenlijst A&C van 10 december 2019 wordt vastgesteld.

A.2 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke
berging met doucheruimte op de woonwagenstandplaats aan de Lange Akker
te Berg en Terblijt
Besluit
Besloten wordt de omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een buitenberging
met doucheruimte op de woonwagenstandplaats aan de Lange Akker te Berg en Terblijt te
verlenen onder de voorwaarde dat:
- in de vergunning wordt opgenomen dat het bijgebouw er ten hoogste 10 jaren mag blijven
staan.

A.3 Aanwijzing collectieve festiviteiten 2020
Besluit
Besloten wordt:
• Auw Wieverbal d.d. 20 februari 2020;
• Carnavalszondag d.d. 23 februari 2020;
• Carnavalsmaandag d.d. 24 februari 2020;
• Carnavalsdinsdag d.d. 25 februari 2020 ;
• Amstel gold race zaterdag d.d. 18 april 2020 ;
• Amstel gold race zondag d.d. 19 april 2020
• Bokkemert d.d. 11 oktober 2020.
aan te wijzen als collectieve dagen op grond van artikel 6.1.2. van de Omgevingsverordening
Valkenburg aan de Geul 2019.
• de vaststelling van de collectieve dagen te publiceren.

A.4 Collegenota Dienstverleningsovereenkomst Schuldhulpverlening KBL
2020
Besluit
Besloten wordt om redenen zoals verwoord in de nota, bij wijze van uitzondering, af te
wijken van het gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Valkenburg aan de
Geul 2017, met dien verstande dat de opdracht integrale schuldhulpverlening voor de
periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 een-op-een wordt verstrekt aan de
Kredietbank Limburg
De Dienstverleningsovereenkomst Schuldhulpverlening Gemeente Valkenburg aan de Geul en
Kredietbank Limburg 2020 voor akkoord te tekenen.
De totaal geraamde kosten voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020,
zijnde € 99.375, - exclusief btw te financieren uit de daarvoor in de begroting opgenomen
middelen voor schuldhulpverlening.

A.5 Collegenota StartersCentrum Limburg
Besluit
Besloten wordt:
1. Mee te gaan in het voortzetten van de financiële bijdrage aan het StartersCentrum
Limburg ten behoeve van de ondersteuning en begeleiding van startende ondernemers in
Valkenburg aan de Geul voor het dienstjaar 2020;
2. De voortzetting van de ondersteuning via de in bijlage toegevoegde beschikking
schriftelijk mede te delen aan het StartersCentrum Limburg.

A.6 Informatieverstrekking over de Wet natuurbescherming (waaronder
stikstofdepositie)
Besluit
Besloten wordt:
1. Als gemeente geen uitspraak te doen of een vergunning op basis van de Wnb nodig is en
deze uitspraak over laten aan het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten).
2. De Provincie hierover te informeren middels een brief
3. Aanvragers conform bijlage 1 te informeren.

A.7 OGN 2020
Besluit
Besloten wordt over te gaan tot het aangaan van de Overeenkomst Gemeente en
Nutsbedrijven (OGN 2021) met Enexis en WML en daarmee dus de OGN 2011 op te zeggen.

A.8 Voortzetting erfpacht ASP
Besluit
Besloten wordt in te stemmen met het opnieuw laten opnemen van de mogelijkheid tot
voortzetting met 10 jaar in de erfpachtovereenkomst met ASP voor de schachtingang van de
Sibbergroeve met gebruiksrecht op het daarmee verbonden gangenstelsel voor de periode
1-1-2020 t/m 31-12-2029.

A.9 Ontheffing toeristentrein
Besluit
Besloten wordt:
1. Een ontheffing voor 5 jaar af te geven voor artikel 61b, eerste lid, RVV1990, artikel 149
Wegenverkeerswet en artikel 87 RVV1990 waarmee het vervoeren van personen in de open
of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of aanhanger van dat motorvoertuig op wegen
in beheer van de Gemeente Valkenburg aan de Geul mogelijk wordt gemaakt.
2. Hieraan de voorwaarde te koppelen dat de huidige krachtbron van het voertuig met
kenteken BN-10-KF wordt vervangen door een LPG krachtbron.

A.10 Uitvoeringsplan inkoop jeugdhulp Zuid-Limburg
Besluit
Besloten wordt:
I. De evaluatie uitvoeringsplan inkoop jeugdhulp ZL 2019 en het uitvoeringsplan inkoop
jeugdhulp ZL 2020 vast te stellen.
II. Het Presidium te verzoeken de evaluatie uitvoeringsplan inkoop jeugdhulp ZL 2019 en het
uitvoeringsplan 2020 inkoop jeugdhulp Zuid-Limburg als bespreekpunt te agenderen voor
de raadsadviescommissie Sociaal Domein van 27 januari 2020 en bijgaande oplegnotitie vast
te stellen.

A.11 Update Nadere regels Waarderingssubsidies
Besluit
Besloten wordt akkoord te gaan met de aanpassingen binnen de nadere regels
Waarderingssubsidies 2019, en deze vast te stellen. Bij vaststelling van de regeling Nadere
regels Waarderingssubsidies 2019, vervallen de Nadere regels Waarderingssubsidies 2016.

A.12 Wensen Walram
Besluit
Besloten wordt in vorenstaande zin te besluiten en VV Walram inhoudelijk te berichten, e.e.a.
zoals weergegeven in bijgevoegde concept-brief. De portefeuillehouders hebben
afhandelingsmandaat.

A.13 Wijziging uitgifte parkeerproducten diverse wooncomplexen
Besluit
Besloten wordt:
1. Bewoners van de volgende wooncomplexen alsnog in aanmerking te laten komen voor de
bewonersvergunning en/of bezoekersregeling:
a. Aan de Kei (Louis v/d Maesenstraat / Dr. Erensstraat / Irmengard Passage)
b. Thibaltstaete (Wethouder Paulssenlaan)
c. Diepengaerde (Diepenallee / Plenkertstraat)
d. Koningskroon (Broekhem)
2. Hierover schriftelijk met de belanghebbenden te communiceren
3. In het "Uitgiftebesluit betaald- en vergunningparkeren" te bepalen dat (toekomstige)
bewoners van Hof van Reinald en van andere nieuwe complexen of van complexen die
uitgebreid worden, straks niet in aanmerking komen voor een bewonersvergunning en/of
bezoekersregeling
4. Binnen de nog te ontwikkelen Parkeerbeleidsnota de Beleidsnota Parkeernormen uit 2012
evalueren voorzien van een eventueel aanpassingsvoorstel.
5. Bij nieuw te bouwen complexen of uitbreiding van bestaande complexen het vermelden
van het aantal benodigde parkeerplaatsen integraal onderdeel te laten zijn van de
omgevingsvergunning
6. Een RIB uit te laten gaan.

A.14 beslissing op bezwaren gericht tegen omgevingsvergunning
erfafscheiding Zenderweg
Besluit
Besloten wordt het bezwaarschrift van bezwaarmaker wonende aan de Emmabergweg,
conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, niet –ontvankelijk te
verklaren. Hiervoor wordt verwezen naar het advies van de commissie dat in zijn geheel
onderdeel uitmaakt van deze beslissing op bezwaar.
Verder wordt besloten het bezwaarschrift van de bezwaarmakers wonende aan de
Zenderweg, conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, ontvankelijk
doch ongegrond verklaren. Voor de motivering van dit besluit wordt verwezen naar het

advies van de commissie dat in zijn geheel onderdeel uitmaakt van deze beslissing op
bezwaar.

A.15 Aanwijzingsbesluiten gemeentelijke belastingen.
Besluit
Besloten wordt de aanwijzingsbesluiten vast te stellen en te publiceren.

A.16 Afwijzen handhavingsverzoeken Topparken
Besluit
Besloten wordt de ontvangen verzoeken om handhaving tegen de aanwezigheid van de
gebouwen voor recreatief nachtverblijf buiten de periode van 15 maart tot 1 november, op
het terrein van Residence Valkenburg, Valkenburgerweg 130 te Schin op Geul, af te wijzen.

