
Perslijst B&W vergadering 11-01-2022 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 21-12-2021 

Besluit 

De besluitenlijst van 21 december 2021 wordt vastgesteld. 

 

A.2 Project IRDOE-ZL onderzoeksrapport deel 1 fase 2 

Besluit 

Besloten wordt om kennis te nemen van het eindrapport vervolgonderzoek IRDOE-ZL fase 2 

deel 1 (bijlage 1). 

 

A.3 Scheumergats Schin op Geul 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. De ondertekening van de last onder bestuursdwang d.d. 6 januari 2022 te bekrachtigen; 

2. Na het verstrijken van de begunstigingstermijn direct over te gaan tot effectuering van de 

bestuursdwang op kosten van de overtreder. 

 

A.4 Transitievisie Warmte 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Kennis te nemen van de Transitievisie Warmte en bijbehorende Raadsnota; 

2. De Transitievisie Warmte en bijbehorende Raadsnota op dit moment niet door te geleiden 

aan de Raad ter besluitvorming, doch dit aan te houden tot een later moment dit 

kalenderjaar, nadat meer zicht is op bijdragen vanuit het Rijk; 

3. De inhoud en mogelijke varianten voor de uiteindelijke besluitvorming als input meegeven 

in het overdrachtsdocument voor de nieuwe coalitieperiode. 

 

A.5 Collegenota Art.32 Bloemenproject 

Besluit 

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

concept-brief. 

 



A.6 Herstel waterschade en tijdelijke huisvesting Adelante 

Besluit 

Besloten wordt om via het Presidium de raad voor te stellen: 

1. Te besluiten dat het herstel van de waterschade aan de onderwijsgebouwen van 

Mytylschool Adelante en het realiseren van tijdelijke onderwijshuisvesting voor 

Mytylschool Adelante, voor zover hier geen inkomsten van derden tegenover staan, 

aangemerkt wordt als een voorziening in de huisvesting zoals vermeld in de 

Verordening voorzieningen huisvesting gemeente Valkenburg aan de Geul 2015. 

2. Vooruitlopend op de afwikkeling van de verzekeringsclaim en toekenningen van 

derden een voorlopig krediet van € 4.787.015,= (incl. BTW) beschikbaar te stellen 

voor het opheffen van de schade ontstaan ten gevolge van waterschade aan de 

onderwijsgebouwen en het realiseren van tijdelijke onderwijs huisvesting. 

3. Te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders niet enkel afspraken met 

Adelante maakt over de controle en verantwoording van de middelen die beschikbaar 

gesteld worden door onze gemeente, maar ook afspraken maakt over de wijze 

waarop het college controleert op de ontvangsten van middelen door derden en de 

verantwoording en verrekening van deze middelen met het voorlopig krediet. 

A.7 Indienen van een aanvraag bij het rijk op grond van de subsidieregeling 

ventilatie in schoolgebouwen ten behoeve van de Mytylschool Adelante 

Besluit 

Besloten wordt dat wordt ingestemd met: 

1. Een Specifieke uitkering subsidieregeling ventilatie in schoolgebouwen wordt 

aangevraagd ten behoeve van de Mytylschool Adelante te Houthem. 

2. Indien deze aanvraag wordt goedgekeurd, de middelen ter beschikking te stellen aan 

Adelante voor het treffen van maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat van 

de Mytylschool Adelante te Houthem. 

A.8 Verzoek tot plaatsen tijdelijke toiletunits 

Besluit 

Besloten wordt om niet op het verzoek van de VSP tot plaatsing van tijdelijke toiletten in het 

centrum in te gaan. 

 


