
 

Perslijst B&W vergadering 04-05-2021 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 20 april 2021 

Besluit 

De besluitenlijst van 20 april 2021 wordt vastgesteld. 

 

A.2 Spookwoningen 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. In te stemmen met dit project en te kiezen voor werkwijze 1; 

2. De consequenties van dit beleid te rapporteren aan het college en de resultaten te 

betrekken bij het woonbeleid, waarbij ook de mogelijkheden van de Leegstandswet worden 

onderzocht. 

 

A.3 Besluitenoverzicht Omgevingswet 2021 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met bijgaand RIB met daarin het overzicht 

besluiten 

2021 implementatie Omgevingswet; 

2. De raad via bijgaand RIB in kennis te stellen van het overzicht bestuurlijke besluiten 2021 

implementatie Omgevingswet. 

 

A.4 jaarverslag leerplicht vroegtijdig schoolverlaters en leerlingenvervoer 

Besluit 

Besloten wordt om het jaarverslag leerplicht, RMC/VSV en leerlingenvervoer 2019-2020 vast 

te stellen en ter kennisgeving via het presidium voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

A.5 Benoeming vervangende leden commissie bezwaarschriften 

Besluit 

Besloten wordt tot de benoeming van de voorgestelde vervangende commissieleden voor de 

Commissie bezwaarschriften. 
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A.9 Brief - motie vreemd aan de orde van de dag inzake 'borstonderzoek 

vrouwen' (VSP) 

Besluit 

Besloten wordt om in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan staatssecretaris 

Blokhuis en de Tweede Kamer inzake ‘Borstonderzoek Vrouwen’. Hiermee wordt de motie 

vreemd aan de orde van de dag uitgevoerd. 

 

A.10 Wobverzoek 

Besluit 

Gelet op de bepalingen uit de Wob en voorgaande overwegingen, wordt besloten om het 

verzoek in te willigen en het gevraagde document gedeeltelijk te openbaren, voor zover de 

daarin opgenomen informatie niet reeds openbaar is, te weten: 

• Aanbieding exploitatie Polfermolen door Watersley d.d. 31 januari 2021, inclusief 

bijlagen. 

Voorts wordt geadviseerd bedrijfsgevoelige- en persoonsgegevens weg te lakken en 

een aantal pagina’s met vertrouwelijke bedrijfsgegevens in zijn geheel niet te 

verstrekken. 

A.11 Voorstel verdeling rijksbijdrage lokale culturele voorzieningen 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Positief te besluiten over de voorgestelde verdeling van de 

€ 82.700 en de uitvoering ervan in gang te zetten; 

2. De Raad te informeren via bijgevoegd raadsinformatiebulletin. 

A.12 Compensatie corona jeugdverenigingen 

Besluit 

Besloten wordt om de extra coronabijdrage voor jeugdverenigingen te verdelen onder de 

volgende verenigingen: 

 

Scouting Sint Monulphus Berg en Terblijt  

Jeugdwerk Sibbe-IJzeren  

Stichting Jeugdcentrum Schin op Geul  

Stichting Kindervakantiewerk Houthem  

Stichting kindervakantiewerk groot Valkenburg €  

Stichting Accommodatie Jeugd- en Jongerenwerk Broekhem  
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Wethouder Dauven deelt n.a.v. de nota mede zijn (actieve) lidmaatschap van de Scouting 

Valkenburg neer te gaan leggen. 

 


