
 

Perslijst B&W vergadering 08-11-2022 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 1 november 2022 

Besluit 

De besluitenlijst van 1 november 2022 wordt vastgesteld. 

 

A.2 B&W Nota - verkoop voortuin Wethouder Paulssenlaan  

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Overwegende dat door verkoop een ongewenste en onduidelijke eigendomssituatie voor 

beide partijen kan worden opgelost, om onder gestelde voorwaarden uit de overeenkomst 

tot verkoop te besluiten; 

2. Overwegende dat vooruitlopend op de vaststelling van het gemeentelijk grondbeleid een 

gepaste mate van openbaarheid dient te worden gegeven aan gronduitgifte, het besluit 

conform bijgevoegd tekstvoorstel openbaar te maken. 

 

A.3 Croix de bourgogne 

Besluit 

Besloten wordt om de op 24 december 2021 aangevraagde omgevingsvergunning, voor het 

bouwen (gewijzigd uitvoeren t.o.v. de omgevingsvergunning d.d. 6 februari 2018  van drie 

hotelgebouwen conform de bijgevoegde concept omgevingsvergunning te verlenen. 

 

A.4 Evaluatie actieprogramma lokale woonvisie 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. De Notitie ‘Evaluatie actieprogramma lokale woonvisie 2022’ met bijbehorend nieuw 

actieprogramma (bijlage 1 notitie) vast te stellen; 

2. Deze evaluatie, via het Presidium, conform bijgevoegd raadsvoorstel te agenderen voor de 

raadsvergadering van 12 december 2022; 

3. Deze evaluatie te bespreken in de KUW van 16 november 2022; 

4. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 
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A.5 B&W Nota - Ingebruikgeving voortuin Oud Valkenburg  

Besluit 

Overwegende dat de heer L. Gerards en mevrouw G.M.C. Gerards-Huntjens, beiden wonende 

te 6305 AC Schin op Geul aan de Oud Valkenburg 40, reeds lange tijd gebruiker zijn van een 

perceelsgedeelte in eigendom bij de gemeente, wordt besloten de gebruikers toestemming 

verlenen om het perceelsgedeelte als tuin te mogen (blijven) gebruiken, tegen verrekening 

van een gebruiksvergoeding van € 75,-- op jaarbasis en hiertoe een gebruiksovereenkomst 

te sluiten. 

 

A.6 Implementatie portofoonnetwerk Gemeentegrot 

Besluit 

Besloten wordt om in te stemmen met de aanmelding van het portofoonnetwerk 

Gemeentegrot bij C2000 en daarvoor het bestaande investeringskrediet voor het 

portofoonnetwerk op te hogen met het bedrag van € 23.000,--. 

 

A.7 Plaatsing social sofa's in Schin op Geul (Kerkplein) en Valkenburg C. 

(Halderpark) 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Akkoord te gaan met een subsidie voor een bedrag van € 1.000,-- per bank, totaal 

€ 2.000,-- voor een bijdrage in de kosten ten behoeve van de realisatie van de social sofa in 

Schin op Geul en in het Halderpark; 

2. Het benodigd subsidiebedrag ten laste te brengen van het Burgerkracht 

Stimuleringsfonds; 

3. Het Platform Wereldburgerschap toestemming te verlenen tot plaatsing van de social 

sofa op de voorgestane locatie aan het Kerkplein in Schin op Geul en in het Halderpark, 

onder voorwaarden als verwoord in de toestemmings-, vrijwarings- en 

aansprakelijkheidsverklaring en de beschikking; 

4. akkoord te gaan om ook in de kernen (Houthem, Berg en Terblijt, Sibbe en Broekhem) een 

social sofa te plaatsen; 

5. Het Platform Wereldburgerschap berichten conform bijgaande beschikking. 

 

A.8 Raadsnota Najaarsnota 2022 

Besluit 

Besloten wordt om bijgevoegde Raadsnota Najaarsnota 2022 (via het presidium) ter 

besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen en afhandelingsmandaat te verlenen aan 

de portefeuillehouder financiën. 
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A.9 Transitie Visie Warmte (TVW) 

Besluit 

Besloten wordt om: 

- kennis te nemen van de Transitievisie Warmte en bijbehorende Raadsnota; 

- te besluiten de Transitievisie Warmte en bijbehorende Raadsnota via het Presidium door te 

geleiden aan de Raad ter besluitvorming in de raadsvergadering van 13 december 2022. 

 

 


