
 

Perslijst B&W vergadering 18-08-2020 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 7 juli 2020, 8 juli 2020, 17 juli 2020 

Besluit 

De besluitenlijsten 7, 8 en 17 juli 2020 worden vastgesteld. 

 

A.2 aanpassen BIBOBbeleid naar 2020 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. De ‘Beleidslijn voor toepassing van de wet Bibob door het openbaar bestuur, gemeente 

Valkenburg aan de Geul 2020’ door de Burgemeester van Valkenburg aan de Geul en het 

college van Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul, ieder voor zover het 

hun bevoegdheid betreft, vast te stellen; 

2. De “Beleidslijn voor toepassing van de wet Bibob door het openbaar bestuur, gemeente 

Valkenburg aan de Geul 2016” in te trekken. 

 

A.3 Vragen PGP - art. 32 RvO inzake maaibeleid 

Besluit 

Besloten wordt om de brief van de fractie PGP d.d. 25 juni 2020 te beantwoorden met de 

bijgevoegde concept antwoordbrief. 

 

A.5 eigen bijdrage niet-Kinderopvangtoeslag-ouders 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Ouders te compenseren voor de ouderbijdrage die zij betalen voor peuteropvang en 

sociaal medische indicaties tijdens de verplichte (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang 

en basisscholen van 16 maart tot 8 juni 2020; 

2.De compensatie aan de ouders via de kinderopvangorganisatie te regelen. 

 

A.6 Standplaats viskraam centrum 

Besluit 

Besloten wordt om de algemene toelichting behorende bij artikel 4 van de nadere regels 

standplaatsen gemeente Valkenburg aan de Geul 2019 als volgt aan te passen: 

 

Vaste locaties: Walramplein 
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Kern: Valkenburg 

Maximaal aantal standplaatsen per locatie op eenzelfde moment: 1 

Branchebeperking: Gebakken vis en koude viswaren 

 

• Voordat de bouw van Croix des Bourgogne gaat beginnen kan de standhouder de 

standplaats innemen op het Theodoor Dorrenplein langs de Geul (plein tegenover Moustache 

en Brownies & Downies). 

 

Afhandelingsmandaat wordt verleend aan de portefeuillehouder, om aandacht in de 

vergunningverlening te vragen voor het voorkomen van vetlekkage op het plein. 

 

A.7 Evenementen september - oktober 2020 

Besluit 

Besloten wordt om in te stemmen met de organisatie van kleinschalige evenementen in de 

maanden september en oktober 2020, met dien verstande dat vergunningaanvragen tijdig 

worden ingediend, een corona proof plan hebben, er voldoende waarborgen zijn voor een 

veilige organisatie en een vergunning wordt verleend. Deze toetsing en beoordeling 

geschiedt per evenement. 

 

A.8 Budget evenementen i.v.m. corona 2020 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. De actuele situatie met betrekking tot de gesubsidieerde grote evenementen voor 

kennisgeving aan te nemen; 

2. De volgende bijdragen in de voorbereidingskosten beschikbaar te stellen: 

a. Amstel Gold Race € 100.000,--; 

b. Pop on Top € 10.000,--; 

c. L’Eroica Limburg € 10.000,-- 

d. Zomerkermis € 2.500,--; 

3. de raad via een RIB van de actuele situatie in kennis te stellen. 

 

A.10 Spoedaanvraag uitbreiding huisvesting openbare basisschool Broekhem 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Kom Leren te berichten dat in de ruimtebehoefte van OBS Broekhem tijdelijk wordt 

voorzien via medegebruik van 2 lokalen in het gebouw van het Stella Maris College 

Valkenburg; 

2. Nader onderzoek te doen naar de (toekomstige) huisvestingsbehoefte van OBS Broekhem; 
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3. In samenwerking met kom Leren, INNOVO en MIK een nieuw Integraal Huisvestingsplan 

Basisonderwijs wordt opgesteld; 

4. Pronexus opdracht te verstrekken voor het opstellen van een leerlingenprognose 

basisonderwijs. De hiermee gemoeide kosten ad € 2.105,40 ten laste van de post 

huisvesting openbaar basisonderwijs te brengen. 

 

A.11 Walem intrekking last onder dwangsom 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1.Het besluit van 10 maart 2020 tot opleggen van een last onder dwangsom in te trekken, 

omdat er concreet zicht op legalisatie is. 

2. Beide partijen in kennis te stellen van het intrekkingsbesluit. 

Wethouder Vankan onthoudt zich van de beraadslagingen. 

 

A.13 Gemeentelijke achtervang WSW 2020 

Besluit 

Besloten wordt om de gemeentelijke achtervang te verlenen voor een geldlening van € 1,0 

miljoen van Woningstichting Berg en Terblijt. 

 

A.15 Beslissing op bezwaar Daalhemerweg 

Besluit 

Besloten wordt om, gelet op het advies van de commissie: 

1. Het bezwaarschrift – conform het advies van de commissie voor bezwaarschriften – 

ontvankelijk doch ongegrond te verklaren; 

2. Het bestreden besluit in stand te laten; 

3. Het verzoek tot vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 


