
 

Perslijst B&W vergadering 13-10-2020 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d.  6 oktober 2020 

Besluit 

Besloten wordt om de besluitenlijst van 6 oktober 2020 vast te stellen. 

 

A.2 Gebiedsvisie Berg  

Besluit 

Besloten wordt om de raad via een RIB in kennis te stellen van de actuele situatie inzake de 

integrale gebiedsvisie voor de kern Berg. 

 

A.3 Gewijzigd besluit last onder dwangsom  

Besluit 

Er is handhavend opgetreden tegen de overtreding van het bestemmingsplan en de Wabo. 

Op 30 juli 2020 is besloten om een last onder dwangsom op te leggen. Echter, in het 

bezwaarschrift is bewijs ingediend welke ervoor zorgt dat de formulering van de last uit het 

besluit dient te worden gewijzigd. Derhalve wordt besloten om het besluit d.d. 30 juli 2020 

te wijzigen. 

 

A.4 Raadsvoorstel Financiële Verordening 2021 

Besluit 

Besloten wordt om bijgevoegd voorstel voor de ‘Financiële Verordening gemeente 

Valkenburg aan de Geul 2021’ aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. 

 

A.5 Zienswijze Provinciale Omgevingsvisie Middengebied 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Gezamenlijke zienswijze van de gemeenten uit het Middengebied op de ontwerp 

Omgevingsvisie van de Provincie Limburg vast te stellen; 

2. Burgemeester Ramaekers (Gulpen-Wittem) en wethouder R. van der Broek (Beekdaelen) te 

mandateren de zienswijze bij Gedeputeerde Staten van Limburg in te dienen. 
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A.6 Tussentijdse aanpassingen Meerjaren Onderhoudsplan Gemeentelijke 

gebouwen 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. In te stemmen met de vervroegde vervanging van de entreepui van het 

gemeentehuis, en de benodigde middelen te onttrekken aan de 

onderhoudsvoorziening gebouwen; 

2. In te stemmen met het vervroegd in uitvoering brengen van de vervanging CV 

ketels en regeltechniek van het gemeentehuis en de benodigde middelen te 

onttrekken aan de onderhoudsvoorziening gebouwen; 

3. Kennis te nemen van het uitstellen van de vervanging screens raadzaal en 

sectionaaldeuren gemeentelager en de middelen voor deze vervangingen terug te 

storten in de onderhoudsvoorziening gebouwen. 

A.7 Zienswijze Provinciale Omgevingsvisie - gem. Valkenburg aan de Geul 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. In te stemmen met de tekst van de individuele zienswijze namens de gemeente 

Valkenburg aan de Geul; 

2. In te stemmen met het indienen van een formele individuele zienswijze namens de 

gemeente Valkenburg aan de Geul op het Ontwerp Omgevingsvisie Limburg. 


