Perslijst B&W vergadering 30-06-2020
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 23 juni 2020
Besluit
De besluitenlijst A&C van 23 juni 2020 wordt vastgesteld.

A.2 Nieuwe nadere regels peuteropvang en voorschoolse educatie
Besluit
Besloten wordt om de ‘Nadere regels VVE Peuteropvang gemeente Valkenburg aan de Geul
2020’ vast te stellen en de raad te informeren via een Raadsinformatiebulletin.

A.3 Verzoek plaatsen brandkraan Stevensweg
Besluit
Besloten wordt om het verzoek voor het plaatsen van een brandkraan niet te honoreren en
het restrisico te accepteren. Dit vanwege de specifieke ligging van de panden, de mogelijke
complicaties bij de uitbreiding (500 meter) van de hoofdleiding, precedentwerking en de
kosten.

A.4 Informele aanvraag voor het verbouwen van het pand met de adressen
Lindenlaan te Valkenburg tot woningen.
Besluit
Besloten wordt om principemedewerking te verlenen aan het plan voor het realiseren van
drie sociale huurwoningen voor starters op de verdiepingen van het pand met de adressen
Lindenlaan te Valkenburg onder de voorwaarden dat:
1. Binnen één jaar na mededeling van dit principestandpunt aan de initiatiefnemer een
aanvraag omgevingsvergunning ontvangen moet zijn die overeenkomt met het plan
waarvoor principemedewerking verleend wordt. Na afloop van deze termijn vervalt de
principemedewerking. Een eventueel nieuwe aanvraag zal worden beoordeeld aan het dan
geldende beleid;
2. Met de eigenaar van het pand een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten wordt.

A.5 Beantwoording vragen commissie SOB Partiele herziening BP
Buitengebied - uitbreiding Camping Vinkenhof
Besluit
Besloten wordt om:
1. De vragen van de leden van de commissie SOB over het onderwerp ‘vaststelling partiële
herziening BP Buitengebied 2012 – Uitbreiding Camping Vinkenhof’, gesteld tijdens de
vergadering van 16 juni 2020 te beantwoorden met bijgevoegde notitie;
2. Een ambtelijke wijziging door te voeren van de verbeelding ter plaatse van het te
realiseren parkeerterrein en ter plaatse van het struweel en daartoe bijgevoegd aangepast
raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

