Perslijst B&W vergadering 19-05-2020
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 12 mei 2020
Besluit
De besluitenlijst A&C van 12 mei 2020 wordt vastgesteld.

A.2 Bezwaren JOP en vervolgtraject
Besluit
Besloten wordt om:
1. De verleende omgevingsvergunning in te trekken en vervolgens de bezwaren nietontvankelijk te verklaren;
2. Het huidige JOP te verwijderen en tijdelijk op het gemeentelager op te slaan, om deze
vervolgens te koop zetten;
3. De architect van de stichting Jeugdbeweging Valkenburg opdracht te verlenen - conform
de offerte in de bijlage - en de realisatie van een jeugdhonk en JOP te laten uitwerken;
4. Te kiezen voor de tijdelijke oplossing in de vorm van het verplaatsen van een
informatiepunt.

A.3 Corona financiële maatregelen belastingen
Besluit
Besloten wordt om, met inachtneming van de navolgende ingenomen richtinggevende
standpunten m.b.t. maatregelen in de sfeer van de gemeentelijke belastingen die de
financiële gevolgen van de COVID-19 coronacrisis voor ondernemers in onze gemeente
mitigeren, deze nader uit te laten werken en besluitvorming door de gemeenteraad voor te
bereiden:
1. De precariobelasting niet in rekening te brengen over de periode 1 januari 2020 t/m 31
augustus 2020;
2. In de tweede helft van 2020 een besluit te nemen over de precariobelasting tussen 1
september 2020 en 31 december 2020;
3. Het uitstel van betaling voor de reeds verzonden aanslagen precariobelasting 2020, in
afwachting van de concrete invulling voor de periode tussen 1 september 2020 en 31
december 2020, te verlengen tot 31 december 2020;
4. Geen aanvullende precariobelasting in rekening te brengen voor de tijdelijke uitbreiding
van terrassen;
5. Over het gehele jaar 2020 geen reclamebelasting in rekening te brengen;
6. Geen leges in rekening te brengen of reeds in rekening gebrachte leges te restitueren
voor evenementen die zijn geannuleerd als gevolg van de Corona-maatregelen;

7. De leges voor evenementen die wel doorgang vinden te verminderen als blijkt dat de
werkelijke bezoekersaantallen fors (meer dan 10%) afwijken van het aantal bezoekers uit de
aanvraag.

A.4 Last onder dwangsom Wilhelminalaan
Besluit
Besloten wordt om:
1. Het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar van de appartementen
teneinde de overtredingen te doen beëindigen;

A.5 Maatregelen ter ondersteuning van ondernemers Corona/BIZ gerelateerd
Besluit
Besloten wordt tot:
1. Een aanvullend maatregelenpakket ter ondersteuning van ondernemers vast te stellen,
onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad, bestaande uit:
- Marketing en promotiekosten (EUR 72.000,-)
- Vervangende ondernemersbijdrage Kerststad (EUR 55.000,-, waarvan EUR 15.000
inbegrepen was in de begroting van de BIZ)
2. Na afstemming met het bestuur BIZ over voorgaande en na instemming van het bestuur
BIZ over de aanpassing van de heffingsdatum, de Raad voor te stellen om over te gaan tot
het aanpassen van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Valkenburg aan de Geul 20202024, waarmee de ingangsdatum van heffing wordt aangepast naar 1-1-2021.
3. Met het presidium afspraken te maken over de procedurele wijze waarop tot versnelde
besluitvorming en kredietvotering door de Raad kan worden overgegaan.

A.6 Reactie conceptrapport Inspectie van het Onderwijs
Besluit
Besloten wordt om:
1. Kennis te nemen van het concept rapport ‘Onderzoek naar voor- en vroegschoolse
educatie’ door de Inspectie van het Onderwijs en conform bijgevoegde concept reactie te
reageren richting de Inspectie van het Onderwijs;
2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder.

A.7 Veilige heropening Valkenburg aan de Geul
Besluit
Besloten wordt, om op een veilige manier klaar voor de “heropening” van toeristenstad
Valkenburg vóór de datum van 1 juni 2020, de gemeentesecretaris mandaat te geven voor:

- Het uitvoeren van noodzakelijke maatregelen in de openbare ruimte met betrekking tot
signing en routing voor 1,5 m afstand, 1- richtingsverkeer voor voetgangers, routing voor
verkeer van buiten het centrum naar parkeervoorzieningen en eenduidige communicatie;
- Het opstarten van communicatie met ondernemers;
- Het afgeven van een gedoogbeschikking voor het vlekkenplan toegevoegd in de bijlage.
Hierin ontbreekt nog het terras aansluitend aan het Holland Casino.
- Het besteden van middelen aan boven genoemde zaken. Hiertoe wordt separaat door per
collegenota een financiële onderbouwing voorgesteld.

