
Perslijst B&W vergadering 25-08-2020 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 18 augustus 2020 

Besluit 

De besluitenlijst van 18 augustus 2020 wordt vastgesteld.  

 

A.2 Ontwerp-facetbestemmingsplan ‘Ondergeschikte horeca bij detailhandel’ 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Het ontwerp-facetbestemmingsplan ‘Ondergeschikte horeca bij detailhandel’ gedurende 

zes weken voor eenieder ter inzage te leggen; 

2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder.  

 

A.3 Dwangbevel Langen Akker  

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. De vordering van de verbeurde dwangsommen bij dwangbevel in te vorderen; 

A.4 Beslissing op bezwaar inzake verkeersbesluit Prinses Beatrixsingel 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 17 juli 2020 overnemen en daarmee 

de bezwaarschriften van bezwaarmakers 1 t/m 4 zoals genoemd in de probleemstelling 

niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. De bezwaarmakers schriftelijk informeren over dit besluit middels de bijgevoegde 

conceptbrieven; 

3. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 

 

A.5 Raadsnota beheersmaatregelen Omnibuzz 

Besluit 

Besloten wordt om bijgevoegde raadsnota via het presidium door te leiden ter behandeling 

in de gemeenteraad van 5 oktober 2020. 

 



A.6 Vaststellen bestemmingsplan Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de 

Geul 2020 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. In te stemmen met het standpunt over de zienswijzen zoals verwoord in de bijgevoegde 

‘Nota zienswijzen Bestemmingsplan Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020, 

NL.IMRO.0994.2020BP001’; 

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

bestemmingsplan ‘Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020’, met 

identificatienummer: NL.IMRO.0994.2020BP001-VA01 gewijzigd vast te stellen in de 

raadsvergadering van 5 oktober 2020. 

 

A.7 Collegenota vernieuwing Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken (Wkpb) 

Besluit 

Besloten wordt om kennis te nemen van de vernieuwing Wkpb en daarmee verband 

houdende registratieverplichtingen en in te stemmen met de daaruit volgende 

takenwijzigingen. 

 

A.8 Besluit last onder dwangsom Sint Pieterstraat  

Besluit 

Besloten wordt tot het opleggen van een last onder dwangsom onder verwijzing naar het 

navolgende. 

Er is handhavend opgetreden tegen de overtreding van een bepalingen uit het 

Terrassenbeleid Valkenburg aan de Geul 2014. Er worden namelijk herhaaldelijk te veel 

menuborden op het terras geplaatst. Er is een voornemen last onder dwangsom naar de 

overtreder gestuurd. De overtreding is niet beëindigd. 

 

A.9 Besluit last onder dwangsom Walramplein  

Besluit 

Besloten wordt tot het opleggen van een last onder dwangsom onder verwijzing naar het 

navolgende. Er is handhavend opgetreden tegen de overtredingen van de bepalingen uit het 

Bouwbesluit 2020, de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) en de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in het pand gelegen aan het adres Walramplein. Er is een 

voornemen last onder dwangsom naar de overtreder gestuurd. De overtredingen zijn niet 

beëindigd. Voor de inhoud van het besluit en de juridische gronden wordt verwezen naar de 

bijlage. 

 


