Perslijst B&W vergadering 07-07-2020
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 30 juni 2020
Besluit
De besluitenlijst A&C van 30 juni 2020 wordt vastgesteld.

A.2 Besluit opleggen last onder dwangsom Nieuweweg
Besluit
Besloten wordt om een last onder dwangsom op te leggen aan de bewoners van pand
Nieuweweg, met inachtneming van het navolgende:
- Er is handhavend opgetreden tegen de overtreding van het bestemmingsplan en de Wabo,
door het parkeren in de voortuin bij een hondentrimsalon gelegen aan pand Nieuweweg te
Valkenburg aan de Geul;
- Er is een waarschuwingsbrief naar de overtreder gestuurd. De overtreding is voortgezet;
- Wegens deze reden is een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom
verstuurd;
- In de zienswijze van de overtreder zien wij geen aanleiding om van handhaving af te zien.

A.4 Het treffen van asbest beheersmaatregelen aan het gebouw van het Stella
Maris College Valkenburg
Besluit
Op basis van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Valkenburg aan
de Geul wordt besloten om:
1. In te stemmen met het treffen van asbest beheersmaatregelen aan het gebouw van het
Stella Maris College Valkenburg;
2. Een bedrag van € 1.660,= (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor het treffen van asbest
beheersmaatregelen;
3. Dit bedrag ten laste van de kapitaallasten huisvesting voortgezet onderwijs te brengen.

A.5 Ontwerp bestemmingsplan Partiele herziening BP Buitengebied 2012 woningsplitsing Walem
Besluit
Wethouder Vankan neemt niet deel aan de beraadslaging inzake dit voorstel. Besloten wordt
om:

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Buitengebied 2012 – Woningsplitsing
Walem’ met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage te leggen.

A.6 Rechtzetten scheefheid achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Besluit
Besloten wordt om:
1. In te stemmen met het rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw;
2. De teamleider Begroting & Jaarrekening te mandateren voor de stemming van de
ledenraadpleging van de VNG.

A.7 Samenwerking HogeNood
Besluit
Besloten wordt om:
1. Deel te nemen aan een samenwerking met HogeNood en bijgevolg de uitvoering van het
voorstel voor een periode van drie opeenvolgende jaren (1 september 2020 tot en met 31
augustus 2023).
2. De samenwerking financieel te ondersteunen als volgt:
· De jaarlijkse kosten à €1.500,- excl. BTW af te dekken vanuit de post ‘reserve
evenementen’.
· De eenmalige communicatiekosten à €2.500,- eveneens af te dekken vanuit de post
‘reserve evenementen’;
3. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder.

A.8 Vaststelling exploitatiesubsidie 2019 OLT
Besluit
Besloten wordt om:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag, de jaarrekening en de balans 2019 van de Stichting
Openluchttheater Valkenburg;
2. De vaststelling van de exploitatiesubsidie voor de Stichting Openluchttheater Valkenburg
met betrekking tot het jaar 2019 te bekrachtigen en daarmee definitief te bevestigen;
3. Besluiten de Stichting Openluchttheater Valkenburg via bijgevoegde brief te informeren.
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A.9 Financiële Compensatie Corona vanuit Rijksoverheid
Besluit
Besloten wordt om:
1. Kennis te nemen van de financiële compensatie die onze gemeente (incidenteel in 2020)
ontvangt van de Rijksoverheid in het kader van de extra uitkomsten en de gederfde
inkomsten die het gevolg zijn van de Coronacrisis;
2. De raad hierover te informeren via bijgevoegd concept Raadsinformatiebulletin;
3. Deze resultaten te betrekken in het totaaloverzicht van de financiële gevolgen van Corona
in 2020.

A.10 Volmacht ASL inzake afhandeling Veolia-PMD dossier
Besluit
Besloten wordt om:
Afvalsamenwerking Limburg te machtigen om de gemeente Valkenburg aan de Geul in
rechte te vertegenwoordigen, een en ander als beschreven in de bijgevoegde te
ondertekenen volmacht.
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