
 

Perslijst B&W vergadering 27-10-2020 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 20, 22 en 23 oktober 2020 

Besluit 

Besloten wordt om de besluitenlijsten A&C van 20, 22 en 23 oktober 2020 vast te stellen. 

 

A.2 Propositie Heuvelland 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Akkoord te gaan met het aangaan van een samenwerking betreffende het gebiedsproces 

Verduurzaming water- en bodembeheer Heuvelland Zuid-Limburg; 

2. Akkoord te gaan met de uitvoeringsovereenkomst Verduurzaming water- en 

bodembeheer Heuvelland Zuid-Limburg; 

3. De portefeuillehouder te mandateren om de uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen. 

 

A.3 Beslissing op bezwaar wobverzoek controle Daalhemerweg 

Besluit 

Besloten wordt om het bezwaarschrift van bezwaarmaker ontvankelijk maar ongegrond te 

verklaren met in acht neming van de opmerkingen van de commissie. 

 

A.4 Nieuwe convenantsperiode Visit Zuid Limburg 

Besluit 

Besloten wordt om: 

In te stemmen met het Meerjaren convenant (2021-2026) Stichting VVV Zuid-Limburg en 

lokale overheden tussen Visit Zuid-Limburg en de 16 deelnemende gemeenten (minus 

Maastricht, plus Echt-Susteren) inzake de taken en rollen van Visit Zuid-Limburg, waarbij de 

visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 2030 als leidraad is gehanteerd, t.b.v. het behartigen 

van de toeristisch recreatieve belangen van de gemeenten in het werkgebied van de Regio 

VVV. 

 

A.5 Tarievenbesluiten 2021 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. De raadsnota via de griffie door te leiden naar de raad ter behandeling in de vergadering 
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van 10 november 2020; 

2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 

 

A.6 Totaalproject Openluchttheater Valkenburg 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Kennis te nemen van de bijgevoegde schetsontwerpen; 

2. In te stemmen de schetsontwerpen verder uit te werken tot een voorontwerp dat ter 

besluitvorming aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd; 

3. In te stemmen met de kostenverdeling zoals voorgesteld vanuit de ambtelijke 

organisatie waarbij de gemeente het totaalbedrag van € 25.757,88 incl. BTW 

financiert: 

a) De kosten à € 8.270,35 incl. BTW af te dekken vanuit het krediet dat eerder door 

de gemeenteraad ter beschikking is gesteld met betrekking tot de 

geluidswand.                   

4. b) De kosten à € 17.487,53 incl. BTW af te dekken vanuit de post ‘budget onderhoud 

terrein en gebouwen openluchttheater’. 

A.7 Nieuwe beslissing op bezwaar Walem  

Besluit 

Wethouder Vankan neemt noch deel aan de beraadslagingen, noch aan de besluitvorming. 

Besloten wordt tot een nieuwe beslissing op bezwaar, met betrekking het opleggen tot een 

last onder dwangsom aan de heer Meex ten aanzien van de bouwwerken C en D. Dit met 

inachtneming van de uitspraak van de rechtbank van 7 juli 2020. 

 

A.8 Collegenota 2020 LTC Valkenburg OZB en riool 2018 en 2019 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Om op grond van de hardheidsclausule ex. artikel 18 ASV, vanwege specifieke 

omstandigheden, 75% van de 90% van de opgelegde aanslag betreffende het gebruikersdeel 

aangaande de aanslagen 2018 en 2019, als subsidie uit te keren. LTC Valkenburg zal hiervan 

schriftelijk op de hoogte worden gesteld; 

2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 
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A.9 beslissing op bezwaar omgevingsvergunning dr. Erensstraat 

Besluit 

Besloten wordt om  het bezwaarschrift van bezwaarmaker ontvankelijk, doch ongegrond te 

verklaren. 

 

A.10 Aanpassing MJOP gemeentehuis ivm brandmeldcentrale 

Besluit 

Besloten wordt om in te stemmen met de vervroegde vervanging van de brandmeldinstallatie 

van het gemeentehuis, en de benodigde middelen te onttrekken aan de 

onderhoudsvoorziening gebouwen. 


