
 

Perslijst B&W vergadering 20-10-2020. 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 13 oktober 2020 

Besluit 

De besluitenlijst A&C van 13 oktober 2020 wordt vastgesteld.  

 

A.2 Subsidieverzoek Regeling Lokale en Regionale Musea 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Het subsidieverzoek van Museum Romeinse Katakomben à €5000,- te honoreren en ten 

laste te brengen van de financiële gevolgen Corona, zodat zij het  subsidieverzoek ook bij de 

Provincie in kunnen dienen, onder de voorwaarden dat: 

a) Beargumenteerd wordt waarom het repareren van de twee deuren bijdragen aan het 

‘corona proof’ en/of toekomstbestendig maken van het museum; 

b) Het museum een oplossing kan aandragen om grotere groepen bezoekers ook in de 

herfst- en wintermaanden droog te laten wachten op het te beklinkeren gedeelte buiten; 

c) Het beleidsplan nog toegezonden wordt, dat momenteel ontbreekt in de fysieke aanvraag; 

d) De Provincie het subsidieverzoek ook honoreert. 

 

A.3 Vragen ex art. 32 RvO - VSP - verloedering Kasteel Oost 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. De door raadsfractie VSP gestelde vragen ex artikel 32 Reglement van Orde conform 

bijgaande concept brief te beantwoorden; 

2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 

 

A.4 Beschikbaar stellen voorlopig krediet voor bouwkundige aanpassingen 

ten behoeve van de tijdelijke uitbreiding van huisvesting OBS Broekhem 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Een voorlopig krediet van € 18.000,00 (incl. BTW beschikbaar te stellen voor bouwkundige 

aanpassingen aan lokalen van het Stella Maris College ten behoeve van het medegebruik 

door OBS Broekhem; 

2. Dit bedrag te putten uit de post kapitaallasten openbaar basisonderwijs; 

3. Kom Leren te verzoeken om na aanbesteding van de werkzaamheden en voordat de 

opdracht verleend met ons in overleg te treden zodat het definitief kredietbedrag vastgelegd 

kan worden. 
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A.5 Besluit last onder dwangsom Rijksweg Berg en Terblijt 

Besluit 

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

Activiteitenbesluit, de Woningwet en het Bouwbesluit 2012. Er is een voornemen tot het 

opleggen van een last onder dwangsom verstuurd. Van de gelegenheid om een zienswijze in 

te dienen is geen gebruik gemaakt. Niet alle overtredingen zijn opgeheven. Besloten wordt 

tot het opleggen van een last onder dwangsom. 

 

A.6 Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen regio 

Maastricht/Parkstad/Heuvelland 2021-2026 

Besluit 

Besloten wordt om in te stemmen met bijgaande reactie aan Stichting LVO met betrekking 

tot het concept Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen regio 

Maastricht/Parkstad/Heuvelland 2021-2026 

 

A.7 Trouwen in Valkenburg aan de Geul 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. De leges voor 2021 zoals genoemd in deze nota ter vaststelling voor te leggen aan 

de Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul; 

2. In te stemmen met de genoemde vormen van ceremonies en de voorwaarden 

hiervoor; 

3. In te stemmen met het aanbieden van de aanvullende pakketten. 

A.8 Besluit verzoek tot handhaving Hekerbeekweg 

Besluit 

Er is een handhavingsverzoek ingediend tegen de realisatie van de kinderspeelboerderij 

gelegen aan de Hekerbeekweg te Valkenburg aan de Geul, omdat deze de grenzen van het 

huidige bestemmingsplan ‘Partiele herziening BP buitengebied 2012 - kinderspeelboerderij 

Hekerbeekweg’ overschrijden. Een aantal overtredingen is geconstateerd. Er zijn geen 

gronden aanwezig die het afzien van handhavend optreden rechtvaardigen. Besloten wordt 

om het handhavingsverzoek gegrond te verklaren. 
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Perslijst B&W vergadering 22-10-2020. 
spoedprocedure ivm COVID 19 

 

A.1 ontheffingen autoluw centrum maaltijdbezorging 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Ondernemers die vanwege de coronacrisis etenswaren willen gaan bezorgen vanuit het 

autoluwe centrum van Valkenburg met ingang van 22 oktober 2020 te verwijzen naar de 

hiervoor noodzakelijke “incidentele bedrijfs(toegangs)ontheffing”; 

2. In principe geen parkeerontheffing toe te kennen; 

3. Als parkeren bij de horecazaak wel noodzakelijk is, enkel op basis van voldoende 

motivatie en met inachtname van randtijden een aanvullende parkeerontheffing te 

overwegen; 

4. Producten en tarieven uit de Leges- en Parkeerbelastingverordening aan te houden; 

5. De kosten van de incidentele ontheffing als tegemoetkoming en op basis van een 

maandelijkse factuur aan de betreffende ondernemers te vergoeden; 

6. P1 op te dragen om dergelijke ontheffing-aanvragen met voorrang te verwerken; 

7. Deze tegemoetkoming aan te bieden voor zolang de horecasluiting t.b.v. coronacrisis 

voortduurt of het College hierover een gewijzigd besluit neemt. 

 

Perslijst B&W vergadering 23-10-2020. 
Spoedprocedure ivm COVID 19 

 

AB.1 Openbare toiletten 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. De HEMA te vragen de toiletten tijdens de COVID-19 periode open te stellen voor 

bezoekers in het centrum. De kosten van het personeel dat de toiletten beheert en 

onderhoudt ad 100 euro per dag, worden betaald door de gemeente en gedekt uit de 

Reserve “Financiële gevolgen Corona (COVID-19); 

2. Het gebruik wekelijks in de werkgroep COVID-19 te evalueren. Mocht dit niet voldoende 

blijken dan zal alsnog gekozen worden voor uitvoering van alternatief 1, plaatsen van 

toiletunits op het Theodoor Dorrenplein; 

3. De gemeenteraad hiervan via een RIB op de hoogte te stellen; 

4. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder om (tekstuele) wijzigingen in 

de nota en het RIB door te voeren. 

 

 


