
 

Perslijst B&W vergadering 28-04-2020 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 21 april 2020 

Besluit 

De besluitenlijst van 21 april 2020 wordt vastgesteld. 

 

A.2 Raadsnota vaststellen Mobiliteitsvisie Valkenburg a/d Geul 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. De bijgevoegde raadsnota met bijlagen via het Presidium te agenderen voor de 

raadvergadering van 8 juni 2020; 

2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 

 

A.3 Bijdrage bloemtorens 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Het tekort bij de BIZ voor de aankoop van zomer- en winterbeplanting voor te financieren 

vanuit het budget Groenvoorziening (6560010); 

2. De kosten voor onderhoud/watergeven te betalen uit de reserve evenementen; 

3. De kosten voor de aankoop van de zomer- en winterbeplanting en het 

onderhoud/watergeven op te nemen in het kostenoverzicht Corona; 

4. De genoemde bijdragen enkel voor 2020 en omwille van de coronacrisis van toepassing te 

verklaren; 

5. De raad te informeren via een Raadsinformatiebulletin. 

 

A.4 Gevolgen leerlingenvervoer tijdens corona 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1.  Akkoord te gaan dat de tijdens de Coronacrisis uitgevallen routegebonden ritten in kader 

van het leerlingenvervoer voor 80% worden doorbetaald; 

2. Akkoord te gaan dat de Zuid-Limburgse gemeenten hun aandeel in de kosten, conform de 

in deze notitie opgenomen tabellen, rechtstreeks aan Taxi van Meurs vergoeden. 

Ieder gemeente ontvangt hiertoe een separate factuur van het vervoersbedrijf; 

3. Akkoord te gaan dat de andere vervoerders (m.n. Munckhof, Connexxion en Taxi 

Hanneman) voor hun uitgevallen routegebonden ritten gebruik kunnen maken van de 80% 

maatregel. De betreffende gemeente maakt rechtstreeks de afspraak met deze vervoerder, 
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waarbij dezelfde werkwijze wordt gehanteerd; 

4. Akkoord te gaan dat de vervoersbedrijven in de maand mei de resterende ritten die 

tijdens de Coronamaatregelen zijn uitgevoerd, aanvullend mogen factureren indien er extra 

kosten bovenop de 80 % compensatie worden gemaakt. De kostenverdeling tussen de 

gemeenten worden later nog afgestemd. 

 

A.5 zienswijze GR Omnibuzz en beheersmaatregelen 

Besluit 

Besloten wordt om bijgevoegde raadsnota, via het presidium, voor te leggen aan de 

raadsadviescommissie en aan de raad om te komen tot een zienswijze op de jaarstukken van 

Omnibuzz met de volgende adviezen: 

 

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2019, begroting 2020-1 en begroting 2021 & 

meerjarenperspectief 2022-2024; 

2. Een zienswijze in te dienen met tenminste de in de raadsnota genoemde punten en deze 

kenbaar te maken bij het Dagelijks - en het Algemeen Bestuur van Omnibuzz; 

3. De te verwachten tekorten op het WMO collectief vraaggestuurd vervoer (CVV) in onze 

meerjarenbegroting op te vangen door het doorvoeren van de in de raadsnota gemelde 

beheersmaatregelen en indien dit niet voldoende zal zijn, uit de taakstelling sociaal domein. 

 

A.6 Huurverhoging onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen 

per 1 juli 2020 

Besluit 

Overwegende dat jaarlijks de huurprijzen voor onzelfstandige woningen, woonwagens en 

standplaatsen worden verhoogd, wordt besloten om: 

 

1. De huurverhoging van 4,10 % toe te passen voor de woningen, woonwagens en de 

standplaatsen voor woonwagens; 

2. De huurders van het voornemen uiterlijk 30 april, via PIM Zuid BV schriftelijk, in kennis te 

stellen. 

 

A.7 Nota Vastgoedbeleid 2020 gemeente Valkenburg aan de Geul 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. De raad, via het Presidium, in de vergadering van 8 juni 2020 de ‘Nota Vastgoedbeleid 

2020 gemeente Valkenburg aan de Geul’ te laten vaststellen. Dit met als overweging dat de 

gemeente Valkenburg aan de Geul nut en noodzaak ziet in het hebben van een 
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vastgoedbeleid ; 

2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 

 

A.8 Zienswijze  begroting 2021 GGD Zuid-Limburg 

Besluit 

Besloten wordt om, via het presidium, de raad voor te stellen, de raadsadviescommissie 

Sociaal Domein gehoord, de volgende zienswijze ten aanzien van de begroting 2021 aan de 

GGD Zuid-Limburg kenbaar te maken: 

 

1. Met verwijzing naar de eerdere zienswijze de GGD  verzoeken alsnog een realistische 

meerjarenperspectief aan de raad voor te leggen.; 

2. In te stemmen met de begroting 2021 voor wat betreft de programma’s GGD en 

Jeugdgezondheidszorg; 

3. Niet in te instemmen met de begroting 2021 voor wat betreft het programma Veilig Thuis. 

De GGD  te verzoeken inzicht te verstrekken in de wijziging van gehanteerde parameters in 

het gemeentefonds. De GGD te verzoeken om, desnoods via bezuinigingen, te komen tot 

een voor onze gemeente aanvaardbare bijdrage in de kosten van Veilig Thuis. 

 

A.9 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD en lidmaatschap 

Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 

Besluit 

Besloten wordt om, via het presidium, de raad voor te stellen, de raadsadviescommissie 

Sociaal Domein gehoord: 

 

1. Het college toestemming te verlenen tot het vaststellen van de gewijzigde 

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg; 

2. De GGD Zuid-Limburg te laten weten dat er geen bedenkingen zijn tegen  het 

lidmaatschap van de Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. 

 

A.10 Definitieve kredietaanvraag project Knopenlopen 

Besluit 

Besloten wordt om bijgevoegd raadsvoorstel “Definitieve kredietaanvraag project Knopen 

Lopen” via het Presidium door te sturen naar de Raad ter behandeling in de raadsvergadering 

van 8 juni 2020. 

 

In het voorliggende raadsvoorstel wordt de Raad geadviseerd om: 

• deel te nemen aan het regionale project “Knopen Lopen”; 

• het in de begroting gereserveerde budget van € 106.000,- als financieel kader vrij te 

geven voor de uitvoering hiervan. 
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A.11 Eerste wijziging Omgevingsverordening 2020 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. De gemeenteraad conform de inhoud van bijgevoegde raadsnota voor te stellen de 

genoemde wijzigingen en aanvullingen in de ‘Omgevingsverordening Valkenburg aan de 

Geul 2020’ aan te brengen en vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd concept 

raadsbesluit; 

2. Het voorstel derhalve via het presidium door te geleiden naar de commissie Algemene 

Bestuurlijke Aangelegenheden. 

 

A.12 Evaluatie Kerststad 2019 en doorkijk 2020 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Kennis nemen van de inhoudelijke en financiële evaluatie van Kerststad 2019; 

2. Kennis nemen van de meeropbrengsten Kerststad 2019 e.e.a. conform het raadbesluit van 

de gemeenteraad de dato 1 april 2019; 

3. In gesprek te gaan met de stichting Kerststad Valkenburg inzake een  andere 

taakverdeling, waaronder de regie van de verlichting, marketing en opening in handen van 

de gemeente te nemen en over te gaan tot een andere financieringsvorm waarbij de 

gemeente alleen nog een vaste waarderingsbijdrage levert van € 5.000,--; 

4. Het tekort van de stichting Kerststad Valkenburg ad € 23.119,-- over 2019 voor rekening 

van de gemeente te nemen, mits afspraken gemaakt kunnen worden over een andere 

taakverdeling (zie c.); 

5. Overgaan tot de openbare aanbesteding van de algemene sfeerverlichting tijdens 

Kerststad over de periode 2021 tot en met 2024; 

6. Voor de ontwikkeling en uitvoering van een bebordingsplan voor de Kerstattracties een 

bedrag van € 25.000,-- reserveren; 

7. Een extra budget voor de doorontwikkeling van Kerststad dat in 2020 voor deze 

besluitvorming nodig is, ad totaal € 79.000,-- , te putten uit de reserve evenementen en dit 

voor te leggen via de Kaderbrief 2020; 

8. De organisatie van de bovengrondse Kerstmarkt 2020 en 2021 in handen te geven van de 

Santa’s Village Coöperatie; 

9. De raad via een raadsinformatiebulletin hiervan in kennis te stellen; 

10. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 
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A.13 Subsidieverzoek Romeinse Katakomben 

Besluit 

Besloten wordt om te kiezen voor ‘scenario 1’ uit de collegenota, waarbij het verzoek tot 

toekennen van de eenmalige projectsubsidie gehonoreerd wordt. 

 

A.14 Last onder dwangsom Putweg Houthem 

Besluit 

Besloten wordt tot het opleggen van een last onder dwangsom met een langere 

begunstigingstermijn, gelet op het volgende. 

Op 11 juni 2019 is besloten om handhavend te gaan optreden tegen de illegale woning 

Putweg in Houthem. Het voornemen is per brief van 5 februari 2020 verzonden. In de 

zienswijze van de overtreder is er geen aanleiding om van handhaving af te zien. 

 

A.15 Vaststellen Verordening afvalstoffenheffing gemeente Valkenburg aan 

de Geul 2020 - 2 

Besluit 

Besloten wordt om de “Verordening afvalstoffenheffing gemeente Valkenburg aan de Geul 

2020 - 2” via het presidium aan de gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling op 8 juni 

2020. Met dien verstande dat, mocht het bestuur van de GR Geul en Maas op 1 juni 2020 

nog geen ongewijzigde begrotingswijziging 2020 hebben vastgesteld, de momenteel 

vigerende “Verordening afvalstoffenheffing gemeente Valkenburg aan de Geul 2020” van 

kracht blijft en de daardoor ontstane kosten van € 9.600 ten laste worden gebracht van de 

afvalstoffenbegroting. 

 

A.16 Vervolg Polferfmolenproject 28 april 2020 

Besluit 

Besloten wordt bijgaand raadsvoorstel via het Presidium ter besluitvorming voor te leggen 

aan de gemeenteraad. 

 

A.17 Ruimen onbekende galerijgraven 

Onderhavige collegenota betreft een aangepaste collegenota naar aanleiding van het 

genomen besluit in de collegevergadering van 10 december 2019, waarin verzocht werd om 

nog eenmalig een oproep te plaatsen in o.a. landelijke media om onbekende 

rechthebbenden te achterhalen. 
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Besluit 

Besloten wordt om: 

Akkoord te gaan met het ruimen van de betreffende 40 onbekende galerijgraven. 

 


