Perslijst B&W vergadering 13-07-2021
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 6 en 7 juli 2021
Besluit
De besluitenlijsten van 6 en 7 juli jl. worden vastgesteld.

A.2 Beslissing op bezwaar kapvergunning bomen Wehryweg
Besluit
Besloten wordt om het bezwaarschrift conform het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond verklaren en het bestreden besluit nader
gemotiveerd in stand laten. Voor de nadere motivering van het besluit wordt verwezen naar
het gegeven commentaar van de afdeling; de nadere toelichting die is overgelegd door de
afdeling en het advies van de commissie.

A.3 Toekennen naamgevingen Openbare Ruimte
Besluit
Besloten wordt om in te stemmen, conform advies straatnaamcommissie met het toekennen
van de naamgevingen openbare ruimten (straatnamen & gebiedsbenamingen):
• “langs ut Siepke”, Woonplaats: Schin op Geul
• “frater Venantius Heukske”, Woonplaats: Schin op Geul

A.4 Zienswijzen Ontwerp Omgevingsverordening Limburg
Besluit
Besloten wordt om bijgevoegde zienswijzen middels bijgaande brief in te brengen bij de
provincie Limburg met betrekking tot de provinciale Omgevingsverordening Limburg.

A.5 Beslissing op bezwaar klokgelui kerkklokken Berg en Terblijt
Besluit
Besloten wordt om:
Het bezwaarschrift – conform het advies van de commissie voor bezwaarschriften –
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder
verwijzing naar het advies van de commissie, dat als zodanig onderdeel uitmaakt de
beslissing op bezwaar.

A.6 Collegenota 2021 Scouting St. Franciscus subsidie
Besluit
Besloten wordt om:
1. Een eenmalig subsidiebedrag uit te keren door toepassing van de hardheidsclausule,
artikel 18 ASV, aan Scouting St. Franciscus ter hoogte van € 3.260,96 bestaande uit
een subsidiebedrag voor het jaar 2021 en een extra subsidie vanwege de geleden
financiële schade door de corona pandemie;
2. Het subsidieverzoek inzake de jaren 2019 en 2020 af te wijzen omdat deze
boekjaren reeds afgerond zijn.

A.7 Kerkstraat (centrum) - sanering en sloop
Besluit
Besloten wordt:
1. Tot sanering en sloop van het gemeentelijk eigendom gelegen aan de Kerkstraat;
2. Om de opdracht tot sloop en sanering te gunnen aan de Linisol Milieutechniek BV,
conform omschrijving in de offerte van Linisol van 17 juni 2021.

A.8 Plan van aanpak eenzaamheid 2021
Besluit
Besloten wordt om:
1. In te stemmen met de evaluatie van het plan van aanpak eenzaamheid 2019/2020;
2. In te stemmen met het uitvoeringsplan 2021 inclusief de inzet van 16 uur vanuit de
afdeling communicatie en de bijbehorende begroting van € 50.000,-- waarbij deze kosten
worden gedekt uit de middelen die door het Rijk voor de bestrijding van eenzaamheid
ouderen ter beschikking zijn gesteld;
3. Voor de borging van het thema eenzaamheid in 2022 wordt uw college geadviseerd om
hiervoor een bedrag van € 25.000,-- ter beschikking te stellen en dit bedrag te putten uit de
GIDS gelden.

A.9 Schuldhulpverlening voor ondernemers
Besluit
Besloten wordt om:
1. Deel te nemen aan de Zuid-Limburgse pilot schuldhulpverlening voor zelfstandigen, die
loopt tot 1 oktober 2021;
2. Kennis te nemen van de bij de pilot behorende verplichting tot inkoop van
schuldhulpverleningstrajecten voor zelfstandigen tijdens de pilotperiode bij het bureau
Philips, Stiels & Gielkens uit Nuth;
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3. Kennis te nemen van de oproep en aankondiging onderzoek zzp-ers en
schuldhulpverlening van de Nationale Ombudsman d.d. 25 februari 2021.

A.10 Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang 2021
Besluit
Besloten wordt om:
- De beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang, gemeente Valkenburg
aan de Geul, 2021 vast te stellen en in werking te laten treden de dag na bekendmaking.
- De Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang Gemeente Valkenburg aan de Geul uit
2018 in te trekken.

A.11 Collegenota Gewijzigde Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten Maastricht Heuvelland
Besluit
Besloten wordt om:
1. In te stemmen met de gewijzigde beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten Maastricht Heuvelland.
2. In te stemmen dat de middelen die in 2021 via het gemeentefonds beschikbaar
worden gesteld voor het bekostigen van de TONK worden toegevoegd aan het budget
bijzondere bijstand van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.
3. Het toepassen van de hardheidsclausule ingevolge de gewijzigde beleidsregels
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Maastricht Heuvelland te
mandateren aan de portefeuillehouder.

A.12 Collegenota Regeling tegemoetkoming premie aanvullende
zorgverzekering 2021 en volgende
Besluit
Besloten wordt om de Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering, met
terugwerkende kracht ingaande 1 januari 2021, in te trekken onder gelijktijdige vaststelling
van de Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering 2021 en volgende.

A.13 mandaatbesluit uitvoeren starterslening
Besluit
Besloten wordt om:
1. Mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd Fysieke
en Economische Ontwikkeling en diens medewerkers en het afdelingshoofd Klanten Contact
Centrum en diens medewerkers voor het nemen van toe- en afwijzingsbesluiten op grond
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van:
- De ‘verordening Starterslening Gemeente Valkenburg aan de Geul in samenwerking
met de provincie 2021’ en
- De ‘verordening Starterslening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2021’;
2. Het voorgestelde mandaatbesluit te verwerken in de eerstvolgende actualisatie van de
mandaatnota.

A.14 Plaatsing van een social sofa
Besluit
Besloten wordt om:
1. Akkoord te gaan met een subsidie voor een bedrag van € 1.000,-- voor een bijdrage in de
kosten ten behoeve van de realisatie van een social sofa door het Platform
Wereldburgerschap tegenover de vredesvlam in het centrum van Valkenburg (oude kerk);
2. Het subsidiebedrag kan worden geput uit het Burgerkracht Stimuleringsfonds;
3. Het Platform Wereldburgerschap informeren conform bijgaande beschikking.

A.15 RIB Plan Zicht op Thuis
Besluit
Besloten wordt om in te stemmen met het raadsinformatiebulletin over het nieuwe regionale
beleidsplan Zicht op Thuis en deze ter informatie door te sturen naar de gemeenteraad.

A.16 Actualiseren maatwerk en geluid op terrassen
Besluit
Besloten wordt om:Het nemen van de voorgenomen maatwerkbesluiten (bijlage 1) te
mandateren aan het afdelingshoofd Vergunningen, alsmede het definitieve besluit;
1. de nieuwe maatwerkvoorschriften met een dubbele standen limiter in stand te
houden tot het moment dat geconstateerd wordt dat dit onvoldoende bescherming
voor het milieu biedt. Bij wijzigingen van de inrichting of overtredingen van het
maatwerkvoorschrift wordt een enkele stand limiter verplicht gesteld;
2. Te kiezen voor oplossingsrichting 2 met betrekking tot de problematiek ‘geluid op
het terras’.

A.27 Collegenota vragen VSP art. 32 RvO inzake onderhoud
groenvoorziening
Besluit
Besloten is om de brief van de fractie VSP d.d. 29 juni 2021 te beantwoorden met de
bijgevoegde concept antwoordbrief.
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