
 

Perslijst B&W vergadering 22-11-2022 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 15 en 16 november 2022 

Besluit 

De besluitenlijst van 15 en 16 november 2022 worden vastgesteld. 

 

A.2 Wet Nieuwe Procedure Vaststelling Verkiezingsuitslagen - tellen van de 

stemmen 

Besluit 

Besloten wordt om met ingang van 1 januari 2023 ingevolge de wet nieuwe procedure 

vaststelling verkiezingsuitslagen een centrale stemopneming te organiseren op een grote, 

openbare, toegankelijke en goed bereikbare locatie in de gemeente Valkenburg aan de Geul, 

te weten: Sporthal de Bosdries te Berg en Terblijt. 

 

A.3 verlengen opdracht jeugd- en jongerenwerk en gezins- en 

jongerencoaching 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. De integrale opdracht voor jeugd- en jongerenwerk in te vullen door middel van een 

subsidie aan Trajekt; 

2. De integrale opdracht voor gezins- en jongerencoaching in te vullen door middel van een 

subsidie aan Trajekt icm MEE; 

3. Het mandaat voor ondertekening van deze subsidies te verlenen aan de teamleider SOB. 

 

A.4 Gunning Ingendael 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Het verstrekken van de opdracht voor realisatie aan de laagste inschrijver Luijten groep 

met een bedrag van € 97.400,- excl. btw.  

2. Het verstrekken van de opdracht voor het wijzigen van de bewegwijzerde routes door Visit 

Zuid-Limburg voor een bedrag van € 3.996,40. 
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A.5 Addendum op de najaarsnota 2022 i.v.m. besluitvorming noodfonds 

Besluit 

Besloten wordt om (via het presidium) bijgevoegde “Addendum op de najaarsnota 2022 

i.v.m. besluitvorming noodfonds” ter besluitvorming voor te leggen aan de raadsvergadering 

van 12 december 2022 en daarmee aan de gemeenteraad (in aanvulling op het voorgestelde 

besluit uit de najaarsnota 2022) voor te stellen om : 

• De “reserve financiële gevolgen Corona (Covid-19)” te hernoemen tot “reserve 

noodfonds gemeente Valkenburg aan de Geul”; 

• Het doel en de aard van deze reserve te wijzigen op basis van de toelichting in dit 

raadsvoorstel; 

• Het saldo van deze reserve op peildatum 31 december 2022 aan te vullen tot het 

bedrag van € 1.000.000, ten laste van het resultaat 2022; 

• Het college van burgemeester en wethouders te mandateren tot het vaststellen van 

uitvoeringsregels ten behoeve van het noodfonds; 

• Het college van burgemeester en wethouders te mandateren tot het onttrekken van 

financiële middelen uit de “reserve noodfonds gemeente Valkenburg aan de Geul” 

voor zover daarmee uitvoering wordt gegeven aan de vastgestelde uitvoeringsregels. 

A.6 Art. 32 vraag muziekonderwijs op basisscholen 

Besluit 

Besloten wordt om in te stemmen met de bijgevoegde concept beantwoording en dit aan de 

raadsfractie van de VVD aan te bieden. 

 

A.7 beslissing op bezwaar weigering omgevingsvergunning legalisering 2 

appartementen 

Besluit 

Besloten wordt om het bestreden besluit te handhaven, gehoord de 

bezwaarschriftencommissie, maar hierbij de bereidheid uit te 

spreken om via een gedoogbeschikking de huidige bewoning van beide appartementen toe 

te staan totdat de huidige bewoners de huurovereenkomst opzeggen. Zodra de huur wordt 

beëindigd, mag geen nieuwe huurovereenkomst met een nieuwe huurder worden aan 

gegaan. 

 

A.8 Collegenota art.32 inzake N590 

Besluit 

Besloten wordt om de brief van de fractie VVD d.d. 20 oktober 2022 te beantwoorden met de 

bijgevoegde concept-antwoordbrief namens uw College. 
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A.9 collegenota riool relinen Broekhem 46-60 

Besluit 

Besloten wordt om akkoord te gaan met de prijsaanbieding van Van de Kreeke voor een 

bedrag van € 49.161,63 exclusief BTW. 

 

A.10 Wooverzoek vochtproblematiek 

Besluit 

Besloten wordt om te besluiten de gevraagde stukken voor zover aanwezig te verstrekken, 

met dien verstande dat namen, emailadressen en telefoonnummers onleesbaar worden 

gemaakt en aanvrager en belanghebbenden middels bijgevoegd conceptbesluit op de hoogte 

te stellen. 

 

A.11 Aanvullende tarievenbesluiten 2023 (gemeentelijke belastingen) 

Besluit 

Besloten wordt om (via het presidium) aan de gemeenteraad voor te stellen om: 

• In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de:  

o Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023; 

o Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023; 

o Verordening lijkbezorgingsrechten 2023; 

o Verordening hondenbelasting 2023; 

• Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 352.464 voor de renovatie van de 

begraafplaats Cauberg en de financiële consequenties hiervan conform voorstel te 

verwerken als begrotingswijziging in 2023; 

• De financiële consequenties van het opnemen van een nultarief hondenbelasting voor 

de 1e hond als begrotingswijziging 2023 te verwerken conform voorstel; 

• Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder financiën. 

 

A.12 artikel 32 RvO VVD (schuur Strucht) 

Besluit 

Besloten wordt om de vraag van de VVD fractie te beantwoorden op basis van bijgevoegde 

conceptbrief. 

 

A.13 B&W Nota openbare verkoop nabij Beckerswei  

Besluit 

Besloten wordt om: 
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1. Overwegende dat vooruitlopend op de vaststelling van het gemeentelijk grondbeleid 

een gepaste mate van openbaarheid dient te worden gegeven aan gronduitgifte, de 

voorgenomen verkoop conform bijgevoegd tekstvoorstel te publiceren; 

2. Overwegende dat, gelet op het aantal gegadigden, tot een openbare 

verkoopprocedure waarbij gegadigden zich kunnen inschrijven voor de voorgenomen 

verkoop middels het inschrijfformulier met bijbehorende inschrijfvoorwaarden; 

3. Overwegende dat door verkoop een ongewenste eigendomssituatie kan worden 

opgelost, om onder gestelde voorwaarden uit de concept overeenkomst tot verkoop 

en de koopovereenkomst te sluiten met degene die de winnende bieding heeft. 

A.14 collegenota impulsregeling klimaatadaptatie 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Akkoord te gaan met het indienen van een aanvraag via de werkregio Maas en 

Mergelland voor de Tijdelijke Impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027. 

2. Portefeuillehouder Water te mandateren om de aanvraag Tijdelijke Impulsregeling 

klimaatadaptatie 2021-2027 te ondertekenen. 

A.15 Collegenota intentieverklaring voldoende zoet water 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Kennis te nemen van de intentieverklaring Voldoende Zoetwater. 

2. Portefeuillehouder Water te mandateren om de intentieverklaring Voldoende 

Zoetwater te ondertekenen. 


