Perslijst B&W vergadering 20-04-2021
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 13 april 2021
Besluit
De besluitenlijst van 13 april 2021 wordt vastgesteld.

A.2 Budget evenementen en citymarketing 2021
Besluit
Besloten wordt om:
1. Het budget evenementen voor 2021 te bepalen op € 412.015 en te verdelen conform het
in deze nota gestelde advies;
2. Evenementorganisatoren aan te geven dat het een bewuste keuze is om in dit jaar een
evenement wel of niet te organiseren. De rekening van de voorbereidingskosten kan dan ook
in principe niet bij de gemeente gelegd worden. Uitzondering is als een evenement vlak van
tevoren door extra maatregelen moet worden gelast;
3. De raad door een RIB van dit besluit in kennis stellen.

A.3 Herinrichting Koningswinkelstraat e.o.
Besluit
Hierbij adviseren wij het college om:
1. Een bedrag van € 190.000,- uit het MIP vrij te maken voor het voorbereiden van het
project Koningswinkelstraat;
2. Gebruik te maken van de mogelijkheid om in dit geval gemotiveerd van het
aanbestedingsbeleid af te wijken en de gunning 1 op 1 aan Heusschen Copier en
Kragten goed te keuren;
3. Het afdelingshoofd Openbare Ruimte, te mandateren om de opdrachten aan de
verschillende partijen te verstrekken;
4. Samen met de Aldi in te zetten op een opwaardering van het gebied rondom
gemeenschapshuis de Beemden;
5. Te onderzoeken welke financiële middelen noodzakelijk zijn voor de realisatie van de
opwaardering van het gebied en deze middelen vrijmaken;
6. De huurovereenkomst met de Beemden voor wat betreft het parkeerterreintje op te
zeggen;
7. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder.

A.4 Zienswijze waterbeheerpogramma Waterschap Limburg
Besluit
Besloten wordt om:
1. Kennis te nemen van het Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het
Waterschap Limburg.
2. Akkoord te gaan met het indienen van de bijgevoegde zienswijze op het Ontwerp
Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Limburg.

A.5 Beslissing op bezwaar mantelzorgwaardering en aanpassing Nadere
regels mantelzorgwaardering Valkenburg aan de Geul
Besluit
Besloten wordt om:
1. Het bezwaarschrift conform het advies van de commissie voor
bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2. Het besluit op grond van artikel 7:11, tweede lid, Awb te herroepen met inachtneming van
de overwegingen van de commissie;
3. De Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Valkenburg aan de Geul 2019-2023 te
wijzigen conform het voorgestelde en deze per 1 mei 2021 in te laten gaan.

A.6 GR Geul & Maas Concept Begroting 2022 en Rekening 2020
Besluit
Besloten wordt om:
1. De ontwerpbegroting 2022 en de jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling
Geul en Maas (GR Geul & Maas) via het presidium door te leiden naar de gemeenteraad voor
de vergadering op 21 juni 2021 en stelt de raad voor:
• geen zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2022 van GR Geul & Maas;
• kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van GR Geul & Maas.
2. De ontwerpbegroting 2022 van de GR Geul & Maas voor een ieder ter inzage voor te
leggen vanaf 21 april tot en met 16 juni 2021.

A.7 bezwaarschrift hobbyruimte Cauberg
Besluit
Besloten wordt om:
1. De definitieve beslissing op het te nemen bezwaarschrift op te schorten totdat de
uitgebreide voorbereidingsprocedure is doorlopen;
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2. Alle betrokkenen hiervan in kennis te stellen onder toezending van het advies van de
commissie en het verslag van de hoorzitting;
3. Vergunninghouder de gelegenheid te bieden om binnen een termijn van zes weken een
ruimtelijke onderbouwing in te dienen.

A.8 verzoek om legalisatie uitgevoerde werkzaamheden Hekerbeekweg
Besluit
Besloten wordt om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot legalisatie van
reeds uitgevoerde werkzaamheden en het strijdig gebruik van een perceelsgedeelte aan de
Hekerbeekweg te Valkenburg, onder de voorwaarden dat:
1. Initiatiefnemer binnen twee maanden na mededeling van het principestandpunt een
ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning indient voor de geconstateerde
vergunningplichtige activiteiten welke in elk geval voorzien is van een op de feitelijke situatie
aangepast landschappelijk inpassingsplan;
2. De instandhouding van de gewijzigde landschappelijke inpassing juridisch geborgd wordt
en initiatiefnemer daartoe een aan privaatrechtelijke overeenkomst sluit met de gemeente;
3. Initiatiefnemer met de gemeente een planschadeverhaalsovereenkomst sluit waarmee
eventuele verzoeken om tegemoetkoming in planschade afgewenteld kunnen worden op
initiatiefnemer.
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