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A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 23 februari 2021 

Besluit 

De besluitenlijst van 23 februari jl. wordt vastgesteld. 

 

A.2 Gezamenlijke reactie regio aan GS op Stichting Destinatie Marketing 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Akkoord te gaan met deze gezamenlijke brief en deze namens alle 16 Zuid 

Limburgse gemeenten plus Echt-Susteren vóór 5 maart aan te bieden aan GS; 

2. Akkoord te gaan met het mandaat aan de gemeente Valkenburg aan de Geul deze 

brief namens alle deelnemende gemeenten te ondertekenen; 

3. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 

A.3 Subsidieverzoek reconstructie Via Belgica 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

Het subsidieverzoek te honoreren en daarmee het bedrag aan de heemkundevereniging toe 

te kennen, onder de volgende voorwaarden: 

a) Er dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden; 

b) Bij het eventueel aantreffen van archeologische vondsten tijdens de werkzaamheden dient 

er contact opgenomen te worden met de gemeente; 

c) Verantwoordelijkheid voor onderhoud van de reconstructie en de mijlpaal/infozuil ligt bij 

de heemkundevereniging, dan wel de perceeleigenaar; 

d) Het bedrag wordt pas beschikbaar gesteld bij een positief besluit van de Provincie. 

 

A.4 Terrassenbeleid 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. De welstandscriteria voor terrassen door de burgemeester te laten vaststellen. Op een 

later tijdstip, zodra ook alle andere hoofdstukken gereed zijn, zullen de terrassencriteria dan 

als apart hoofdstuk worden opgenomen in de welstandsnota; 

2. De voorwaarden behorende bij de exploitatievergunning door de burgemeester te laten 

vaststellen. Bij de eerstvolgende wijziging van de Omgevingsverordening zal een deel van 
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deze regels worden opgenomen in de Omgevingsverordening; 

3. In te stemmen met een legesbedrag van €33,50 bij het opmaken van een 

exploitatievergunning voor ondernemers die al van voor 27 mei 2014 hun horecabedrijf 

exploiteerden in het buitengebied conform de regeling voor de ondernemers in het 

centrumgebied. 

 

A.5 Reactie aan GS betreft MAA - Rapport van Geel 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Een reactie op de brief van 26 januari vóór 5 maart te bieden aan Gedeputeerde 

Staten en Provinciale Staten; 

2. Vanuit de eenheid het concept zoals opgesteld door Eijsden Margraten te 

ondertekenen, met toevoeging "mede namens de colleges van..." waarna de overige 

gemeenten die de brief eveneens ondersteunen worden opgenomen; 

3. Deze reactie vóór 5 maart as. te versturen aan Gedeputeerde Staten en Provinciale 

Staten. 

A.6 last onder dwangsom Reinaldstraat (nieuwbouwproject) 

Besluit 

Besloten wordt om: 

• te besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom  voor de geconstateerde 

overtredingen van het Bouwbesluit 2012 en de Woningwet. 

A.7 Concept-antwoordbrief art 32 vragen VSP betreffende 

overloopparkeerplaats Beekstraat 

Besluit 

Besloten wordt om de brief van de fractie VSP d.d. 10 februari 2021 te beantwoorden met de 

bijgevoegde concept-antwoordbrief namens uw College. 


