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A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 25 augustus 2020 

Besluit 

De besluitenlijst van 25 augustus 2020 wordt vastgesteld. 

 

A.2 Art 32 vragen VSP inzake ventilatie i.r.t. corona. 

Besluit 

Besloten wordt om de vragen ex art. 32 van de VSP inzake ventilatie i.r.t. corona met de 

bijgevoegde concept-antwoordbrief te beantwoorden. 

 

A.3 Besluit last onder dwangsom Broekhem  

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 en de Wabo in het pand gelegen aan het adres Broekhem. Dit pand werd en zal worden 

gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Heden verblijven er personen in het 

pand. Er is een voornemen last onder dwangsom naar de overtreder gestuurd. De 

overtredingen zijn niet beëindigd. 

 

A.4 Besluit last onder dwangsom Koningswinkelstraat  

Besluit 

Er is handhavend opgetreden tegen de overtredingen van artikel 2.5.1, eerste lid 

Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2020. Er worden namelijk herhaaldelijk 

goederen op gemeentegrond geplaatst op het stuk perceel – kadastraal bekend onder 

nummer VKB01E 345 - aan de achterzijde van het pand gelegen aan het adres 

Koningwinkelstraat. Er is een voornemen last onder dwangsom naar de overtreders 

gestuurd. De overtredingen zijn niet beëindigd. 

Op grond van het voorgaande wordt besloten tot het opleggen van een last onder 

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

bijlage. 

 



A.5 Governance en projectfiches samenwerking Middengebied 

Besluit 

Besloten wordt om: 

Deel 1 

1. in te stemmen met de Samenwerkingsprincipes Middengebied; 

2. in te stemmen met de structuur en bemensing ten behoeve van een tijdelijke governance 

voor de samenwerking in het Middengebied; 

Deel 2 

3. in principe op financiële basis deel te nemen aan het project Analyse agrarische 

sector/vitaliteitsmanager van de programmalijn Landschap en Landbouw. Momenteel zien 

wij geen mogelijkheid hier ook om ambtelijke basis aan deel te nemen; 

4. in principe niet deel te nemen aan het project Duurzaamheidsfonds voor het 

Middengebied van de programmalijn Duurzaamheid; 

5. in principe op financiële basis deel te nemen aan het project de Gezonde Groene School 

van de programmalijn Vitale Samenleving. Momenteel zien wij geen mogelijkheid hier ook 

ambtelijke basis aan deel te nemen; 

6. in principe zowel op financiële basis als ambtelijk deel te nemen aan het project 

Sectorplatform Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg van de programmalijn Toerisme van de 

Toekomst. 

 

A.6 Verbreden samenwerking met de gemeenten Meerssen en Maastricht 

door het Optimaliseren van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. In te stemmen met de voorliggende ontwerp tekst Gemeenschappelijke Regeling Geul en 

Maas (versie 26 augustus 2020)  en de uitgangspunten van het dienstverleningshandvest; 

2. Het bestuurslid van de huidige Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas aan te wijzen 

als bestuurslid van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas; 

3. De voorliggende ontwerp tekst Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (versie 26 

augustus 2020)s door te leiden naar de raad van 5 oktober 2020 ter verkrijging van 

toestemming voor het aangaan van deze Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2021; 

4. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Geul 

en Maas; 

5. De ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas aan de 

raad van 5 oktober 2020 voor te leggen, met het advies geen zienswijze in te brengen; 

6. De ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas voor een 

ieder ter inzage te leggen vanaf 9 september tot en met 4 november 2020. 

 



A.7 Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024 

Besluit 

Besloten wordt om, via het presidium, aan de raad voor te stellen: 

1. Het  ‘Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024’ vast te stellen; 

2. In te stemmen met de  voorstellen zoals vastgelegd in het ‘Armoedebeleidsplan gemeente 

Valkenburg aan de Geul 2021-2024’; 

3. Scenario 3 als uitgangspunt te hanteren voor wat betreft het tegengaan van de 

armoedeval; 

4. De niet benutte middelen ter bestrijding van armoede  uit 2019 en 2020 ad € 44.250 te 

reserveren en in te zetten voor de uitvoering van het armoedebeleidsplan in 2021 t/m 2024; 

5. Het verschil tussen het benodigde budget en het beschikbare budget in 2021 t/m 2024 

via de taakstelling sociaal domein ten laste te brengen van de reserve sociaal domein. Per 

saldo kunnen de kosten over deze periode hiermee worden opgevangen binnen het 

beschikbare budget. 

 


