Perslijst B&W vergadering 11-02-2020
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 4 februari 2020
Besluit
De besluitenlijst van 4 februari 2020 wordt vastgesteld.

A.2 Gebruik Centrum Samenloop voor Hoop
Besluit
Besloten wordt om toestemming te verlenen voor het gebruik om niet van delen van het
Walramplein en het centrum voor de wandelestafette "Samenloop voor Hoop" op 19 en 20
september 2020.

A.3 rioleringswerkzaamheden Koningswinkelstraat
Besluit
Besloten wordt om Heusschen Copier opdracht te geven voor het opstellen van het
schetsontwerp en de kosten te dekken uit het gemeentelijk rioleringsplan. Bij de
uiteindelijke herinrichting van de Koningswinkelstraat vraagt het College aandacht voor de
verkeerssituatie (zowel parkeren als snelheid i.r.t veiligheid).

A.4 stand van zaken exploitatievergunningen
Besluit
Besloten wordt om:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de exploitatievergunningen middels
bijgevoegd overzicht, en;
2. Bij de eerstvolgende wijziging van de Omgevingsverordening artikel 2.16.1 aan te passen
en campings en vakantieparken apart te benoemen in de begripsbepaling en deze zodoende,
ongeacht of er sprake is van één of meerdere eigenaren, vergunningplichtig te maken.

A.5 Vervuilde woning Neerhem
Besluit
Besloten wordt om:
1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar om de
overtredingen van de Woningwet en Bouwbesluit ten aanzien van de woning op het adres
Neerhem te doen beëindigen;

2. Een last onder dwangsom op te leggen aan de huurders om de overtredingen van de
Woningwet en Bouwbesluit ten aanzien van de woning op het adres Neerhem te doen
beëindigen;
3. Bovenstaande besluiten persoonlijk te overhandigen en toe te lichten aan de betrokken
personen.

A.6 Weigering solarpark Emmaberg
Besluit
Besloten wordt om de aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een
zonnepanelenpark aan de Emmaberg met kenmerk Z-HZ_WABO-2019-000165 en DMS
099465365 te weigeren op basis van artikel 2.10 lid 2 Wabo.

A.8 ophogen taalniveau A2 naar B1
Besluit
Besloten wordt om akkoord te gaan met uitgaven voor taaltrajecten in de
volwasseneneducatie aan uitkeringsgerechtigde statushouders voor het verhogen van hun
taalniveau van A2 naar B1 tot een maximum van € 38.254,-

A.9 Beantwoording vragen commissie SOB vaststelling Partiele herziening BP
Buitengebied 2012 - Residence Valkenburg
Besluit
Besloten wordt om:
1. De vragen van de leden van de commissie SOB over het onderwerp ‘vaststelling partiële
herziening BP Buitengebied 2012 – Résidence Valkenburg’, gesteld tijdens de vergadering 28
januari 2020 te beantwoorden met bijgevoegde notitie;
2. De portefeuillehouder de voorzitter te laten verzoeken voorafgaande aan de
raadsvergadering een toelichting te mogen geven op de antwoorden;
3. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder.

A.10 Aanvraag legalisatie erfafscheiding Rijksweg Berg en Terblijt
Besluit
Besloten wordt om de omgevingsvergunning te verlenen onder de volgende voorwaarden:
1. Begroeiing dient aangebracht te worden op de houten planken tussen de steenkorven;
2. Zodra de begroeiing volledig dekkend is, dienen de planken verwijderd te worden tot de
vergunningvrije hoogte, in lijn met het advies van de stadsbouwmeester.
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