
 

Perslijst B&W vergadering 22-06-2021 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d.  15 juni 2021 

Besluit 

De besluitenlijst van 15 juni wordt vastgesteld. 

 

A.2 Collegenota Vervanging papieren archiefbescheiden SZMH Valkenburg 

aan de Geul 

Besluit 

Besloten wordt om in te stemmen met bijgaand besluit tot vervanging archiefbescheiden 

SZMH-Valkenburg aan de Geul. 

 

A.3 Ontwerp wijzigingsplan Lindenstraat Berg en Terblijt 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om de bestemming van de 

percelen te wijzigen naar de bestemming ‘bedrijf’ en tevens de vorm van het 

bouwvlak te wijzigen; 

2. In te stemmen met een persoonsgebonden overgangsrecht voor bewoning van de 

bedrijfswoning door de voormalige eigenaar, maar hieraan een maximale termijn van 

5 jaar te verbinden; 

3. Het ontwerp wijzigingsplan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te 

leggen, nadat de anterieure overeenkomst en een planschadeverhaalsovereenkomst 

door beide partijen ondertekend zijn. 

A.4 Vergunning o.g.v. Leegstandwet 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Overwegende dat tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet mogelijk is, wordt voorgesteld 

de eigenaar van de woning/appartement aan de Neerhem toestemming verlenen de 

woning/appartement tijdelijk – voor de duur van maximaal 5 jaar – te verhuren conform 

artikel 15 van de Leegstandwet; 

2. Besluiten van deze aard in de toekomst te mandateren aan het afdelingshoofd en daartoe 

een wijziging in de mandatennota op te laten nemen. 
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A.5 Verwerving gezins- en jongerencoaching en jeugd- en jongerenwerk 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. De functie Jeugd- en Jongerenwerk voor de jaren 2021 en 2022 in te vullen door 

middel van een subsidie uitvraag op basis van de Algemene subsidieverordening 

Valkenburg aan de Geul 2016 aan Trajekt conform bijgevoegde opdrachtbeschrijving. 

2. De functie Gezins- en Jongerencoaching voor de jaren 2021 en 2022 in te vullen 

door middel van een subsidie op basis van de Algemene subsidieverordening 

Valkenburg aan de Geul 2016 gezamenlijke uitvraag aan Trajekt en MEE conform 

bijgevoegde opdrachtbeschrijving. 

 


