
Perslijst B&W vergadering 23-11-2021 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 16 november 2021 

Besluit 

De besluitenlijst A&C van 16 november 2021 wordt vastgesteld. 

 

A.2 Art. 32 CDA fractie Achter de Erke en de brief van Jeugdbeweging 

Valkenburg 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. De brief van de CDA fractie krachtens artikel 32 Reglement van Orde inzake de uitvoering 

van de motie van de raad betreffende extra subsidie aan de 

gemeenschapsvoorziening Achter de Erke te beantwoorden conform bijgaande concept brief; 

2.  De brief van de voorzitter de heer P. van der Heijden van Stichting Jeugdbeweging 

Valkenburg, waarvan Gemeenschapsvoorziening Achter de Erke onderdeel van is, te 

beantwoorden conform bijgaande concept brief. 

 

A.3 Beantwoording art.32 RvO CDA inzake locaties voor uitbreiding 

bankautomaten 

Besluit 

Besloten wordt om de vraag van de CDA fractie te beantwoorden op basis van bijgevoegde 

conceptbrief. 

 

A.4 Gunning Raamovereenkomst Afval & Reiniging 2022-2025 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. In te stemmen met de definitieve gunning van de opdracht “Raamovereenkomst Afval 

& Reiniging 2022-2025” aan Webu Reinigingstechnieken B.V. te Valkenburg aan de 

Geul; 

2. Dit besluit in de eerstvolgende commissievergadering SOB te melden en toe te 

lichten. 
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A.5 Hogere grenswaarde bouwplan Rijksweg Vilt 

Besluit 

Op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder wordt besloten om: 

1. Het ontwerp hogere waarden vast te stellen en dit vervolgens voor zes weken ter 

inzage te leggen; 

2. Na de zienswijzetermijn van zes weken, indien er geen zienswijze door 

belanghebbenden zijn ingediend, het ontwerp definitief vast te stellen. Hierna kan 

het ruimtelijk besluit worden genomen. 

 

A.6 Ontwerp bestemmingsplan vakantiewoning Keutenberg   

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Initieel 

omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020 – vakantiewoning Keutenberg’, en 

2. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Initieel omgevingsplan 

Valkenburg aan de Geul 2020 – vakantiewoning Keutenberg’ samen met de ontwerp 

omgevingsvergunning gedurende zes weken voor eenieder ter inzage te leggen. 

 


