
Agenda B&W vergadering 13-12-2022 

 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 6 december 2022 

Besluit 

De besluitenlijst A&C van 6 december 2022 wordt vastgesteld, met de toevoeging dat onder 

AB.6 abusievelijk is weggevallen dat afhandelingsmandaat is verleend aan de 

portefeuillehouder. 

 

A.2 Herstel constructiefouten Mytylschool Encanto 

Besluit 

Besloten wordt om de raad via het presidium voor te stellen in te stemmen met het  herstel 

van constructiefouten aan het gebouw van de Mytylschool Encanto en een krediet van € 

185.705,- (incl. BTW) beschikbaar te stellen. De raad zal hieraan voorafgaand reeds worden 

geïnformeerd met een RIB. 

 

A.3 Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones 

Besluit 

Besloten wordt om het Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2022-2023 

Valkenburg aan de Geul vast te stellen. 

 

A.4 Collegenota Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Valkenburg aan 

de Geul 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. De ‘Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Valkenburg aan de Geul’ vast te 

stellen; 

2. In te stemmen om in 2022 de verhoging van de energietoeslag 2022 ad € 500,- uit 

te keren aan huishoudens uit de doelgroep; 

3. In te stemmen om in 2022, bij wijze van voorschot, € 500,- van de energietoeslag 

2023 uit te keren aan huishoudens uit de doelgroep die voor ambtshalve toekenning 

in aanmerking komen en de resterende € 800,- uit te betalen in 2023; 

4. In te stemmen met het uitvoeren van de regeling zoals beschreven door Sociale 

Zaken Maastricht Heuvelland. 

 



A.5 Ruimen graven begraafplaats Cauberg 

Besluit 

Besloten wordt om, in verband met onbekende rechthebbenden en verstreken 

huurtermijnen, de opstanden te verwijderen van de volgende graven op de begraafplaats 

Cauberg: graf 1526, graf 1697 en graf 1724. 

 

A.6 Beantwoording zienswijzen en vaststelling Initieel omgevingsplan 

Valkenburg aan de Geul 2022 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. De ingekomen zienswijzen te beantwoorden op de wijze zoals verwoord in 

bijgevoegde ‘Nota beantwoording zienswijzen 

    ‘Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022’; 

2. Met bijgevoegde raadsnota, via het presidium, de gemeenteraad te adviseren om het 

‘Initieel omgevingsplan Valkenburg aan  de Geul 2022’ met identificatienummer 

NL.IMRO.0994.2022BP001-VA01’ gewijzigd vast te stellen in de vergadering van 13 

    februari 2023; 

3. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 

 

A.7 Deelname aan aanbesteding PlusJeMKB 

Besluit 

Besloten wordt: 

1. Tot deelname aan het project PlusJeMKB; 

2. Om gemeente Maastricht te mandateren met betrekking tot de voorbereiding van de 

aanbesteding; 

3. Dat gemeente Maastricht slechts wordt gemandateerd voor betrokkenheid van 

Valkenburg aan de Geul in het vervolgtraject van de aanbesteding, wanneer de 

gunningscriteria in de aanbestedingsleidraad door de beleidsmedewerkers 

Duurzaamheid   en Economie en Toerisme goedgekeurd worden. Dit vervolgtraject 

betreft de publicatie van de aanbesteding, de selectie en (definitieve) gunning van de 

serviceprovider. 

 

 

 



A.8 In behandeling nemen en verlening Exploitatiesubsidie 2023 OLT 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. In te stemmen met het alsnog behandelen van de aanvraag voor de 

exploitatiesubsidie voor het jaar 2023 voor Stichting Openluchttheater Valkenburg; 

2. Akkoord te gaan met het verlenen van de exploitatiesubsidie 2023 aan Stichting 

Openluchttheater Valkenburg; 

3. De Stichting Openluchttheater Valkenburg middels bijgevoegde verleningsbrief (zie 

bijlage 2) te informeren. 

A.9 Besluit genormeerde bouwkosten 2023 

Besluit 

Besloten wordt om het Besluit genormeerde bouwkosten 2023 vast te stellen en bekend te 

maken.  

 

A.10 Inzameling oud papier en karton 2023 

Besluit 

Besloten wordt om in te stemmen met: 

 

1. Het aanwijzen van Koninklijk Walram’s Genootschap van Valkenburg als coördinator van 

de route "Valkenburg", en deze vereniging de inzameling i.s.m. Volleybalclub S.E.C. verder te 

laten uitvoeren; 

2. Het middels een brief verlengen van de bestaande aanwijzingsbesluiten voor de overige 

routes/verenigingen voor 2023, en hiermee de samenwerking met de verenigingen 

verlengen. 

 

 


