
Perslijst B&W vergadering 8-12-2020 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 1 december 2020 

Besluit 

De besluitenlijst van 1 december 2020 wordt vastgesteld. 

 

 

A.2 Collegevoorstel laattijdig indienen subsidieaanvragen 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. In te stemmen met het alsnog behandelen van de subsidieaanvragen voor de 

Stichting Openluchttheater Valkenburg, de Stichting Museum Valkenburg en de 

Stichting Heuvelland Bibliotheken; 

2. Akkoord te gaan met het verlenen van de jaarlijkse exploitatiesubsidie aan de 

genoemde partijen voor het jaar 2021; 

3. De Stichting Openluchttheater Valkenburg, de Stichting Museum Valkenburg en de 

Stichting Heuvelland Bibliotheken via een toekenningsbeschikking te informeren. 

 

 

A.3 Groot onderhoud wegen 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. In te stemmen om het voorstel om het onderhoud te splitsen in 2 contracten en 

toestemming te verlenen om de aanbesteding op te starten. 

Om beide contracten goed op elkaar af te stemmen heeft het de voorkeur om beide 

contracten door een en de zelfde partij te laten opstellen. Zo is gegarandeerd dat 

beide contracten goed op elkaar zijn afgestemd. 

2. In te stemmen met voorstel om het her-bestraten van de sleuven van nutsbedrijven 

in eigen beheer te gaan uitvoeren. 

 



 

A.4 Principe aanvraag realiseren woning begane grond Jan Deckerstraat  

Besluit 

Besloten wordt om in principe en voor een termijn van één jaar medewerking te verlenen aan 

het verzoek om een woning te realiseren op de begane grond van het pand Jan Deckerstraat  

onder de voorwaarden dat: 

1. initiatiefnemer aantoont dat op grond van de ontheffingsmogelijkheden uit het 

gemeentelijke parkeerbeleid ontheffing verleend kan worden van de parkeereis; 

2. initiatiefnemer met de gemeente een planschadeverhaalsovereenkomst sluit; 

3. de aanvraag omgevingsvergunning in elk geval overeenkomt met de informele 

aanvraag voor wat betreft doelgroep, prijscategorie en type te realiseren woning, en; 

4. de subregio ‘wonen’ in kan stemmen met het initiatief. 

 

 

 

A.5 Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Valkenburg aan 

de Geul 2019  

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Bijgevoegde raadsnota via het presidium door te leiden ter 

behandeling in de gemeenteraad van 22 februari 2021; 

2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 

 

 


