
Perslijst B&W vergadering datum 14-01-2020 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 7 januari 2020 

Besluit 

De besluitenlijst A&C van 7 januari 2020 wordt vastgesteld. 

 

A.4 Afwijzing handhavingsverzoek Stichting Natuurlijk Geuldal,  inzake 

wintersluiting Résidence Valkenburg (topparken) 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Het besluit van 17 december 2019 in te trekken, aangezien hierin niet is ingegaan op de 

op 3 december 2019 ingediende zienswijze van de Stichting Natuurlijk Geuldal; 

2. Het handhavingsverzoek d.d. 24 oktober 2019 van de Stichting Natuurlijk Geuldal af te 

wijzen; 

3. De indiener van de zienswijze uit te nodigen om een ambtelijke toelichting op het besluit 

te geven. 

 

A.6 Beslissing op bezwaar pand Walem, afwijzing verzoek handhaving dubbel 

bewoning 

Besluit 

Besloten wordt: 

- In te stemmen met de verzending van de conceptbeslissing op bezwaar inzake de afwijking 

van het verzoek om handhaving, met daarin opgenomen het voornemen tot het opleggen 

van een last onder dwangsom ten aanzien van de dubbele bewoning van het pand aan 

Walem, mede gelet op het feit dat er op dit moment geen concreet zicht op legalisatie 

bestaat. 

- Afhandelingsmandaat voor redactionele wijzigingen te verlenen aan portefeuillehouder 

Schrijen. 

 

Wethouder Vankan heeft zich onthouden van de beraadslagingen. 

 

A.7 Evaluatie Elektrische Auto's 

Besluit 

Besloten wordt: 

- de evaluatie voor kennisgeving aan te nemen; 



- het CMT te verzoeken een voorstel te formuleren t.a.v. medegebruik van de twee LEAF’s, 

met inachtneming van de in het college gemaakte opmerkingen. 

 

A.8 Handhavingsverzoek balkons Dr. Erensstraat Valkenburg 

Besluit 

Besloten wordt: 

Het verzoek om handhaving van BV Inter Nederland te honoreren en in te stemmen met de 

verzending van het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom ten aanzien 

van de balkons bij de woningen Dr. Erensstraat te Valkenburg. 

 

A.9 Informele aanvraag voor het realiseren van appartementen Oosterweg 

Besluit 

Besloten wordt de informele aanvraag af te stemmen in het subregionaal overleg ‘wonen’ en 

indien overeenstemming bereikt wordt vanaf dat moment voor de duur van één jaar 

principemedewerking te verlenen aan het plan. Wordt binnen één jaar na het verlenen van de 

principemedewerking geen ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning ingediend, dan 

komt de principemedewerking te vervallen. 

 

A.10 Spelregels voor het opnemen van een gesprek 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. De door de Nationale Ombudsman opgestelde spelregels voor het maken van 

geluidsopnamen te onderschrijven; 

2. De spelregels voor het maken van geluidsopnamen bekend te maken op de gemeentelijke 

website en in de externe Nieuwsbrief; 

3. De medewerkers hierover te informeren in de Medewerkersnieuwsbrief; 

4. Na een jaar een evaluatiemoment te houden. 

 

A.11 Geen gebruik willen maken van de mogelijkheid tot het indienen van 

bedenkingen op de aansluiting van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-

Limburg (hierna: RUD-ZL)  bij de werkgeversvereniging SGO 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Conform bijgaande brief aan te geven dat wij geen wensen en/of bedenkingen hebben 

over het lidmaatschap van de nieuw op te werkgeversvereniging; 

2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan portefeuillehouder Vankan m.b.t. aanpassing in de 

Raadsnota onder punt 5. 


