
Perslijst B&W vergadering 15-03-2022. 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 8 maart 2022 

Besluit 

De besluitenlijst A&C van 8 maart jl. wordt vastgesteld. 

 

A.2 Samenwerkingsovereenkomst Deltafiber 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. De samenwerkingsovereenkomst met Deltafiber te ondertekenen; 

2. De inhuur van een toezichthouder aan het afdelingshoofd Openbare Ruimte te 

mandateren; 

3. Toepassing te geven aan artikel 55 van de Gemeentewet en op grond van artikel 10 lid 1 

onder c en lid 2 onder g van de Wet openbaarheid van bestuur, wordt voorgesteld 

geheimhouding op te leggen omtrent de samenwerkingsovereenkomst. 

 

A.3 Budget evenementen 2021 en 2022 

Besluit 

Besloten wordt om: 

a. Een bedrag van € 8.700,- zijnde de extra kosten voor het Christmas Light Art Festival in 

2021 ten laste te brengen van de coronareserve; 

b. Gelet op het mandaat van de wethouder economie en toerisme voor het 

jubileumevenement van Pop on Top een bedrag van 10.000 euro te putten uit de reserve 

evenementen; 

c. Het budget evenementen voor 2022 ad € 434.058,- te verdelen conform het in deze nota 

gestelde advies; 

d. Als aanvullende voorwaarde voor de voorgestelde bijdragen 2022 een positieve uitkomst 

van de Bibob-toets op te nemen; 

e. Evenementorganisatoren aan te geven dat het een bewuste keuze is om dit jaar een 

evenement wel of niet te organiseren. De rekening van de voorbereidingskosten kan dan ook 

niet bij de gemeente gelegd worden; 

f. De raad via een RIB van dit besluit in kennis stellen. 

 

A.4 Koningswinkelstraat last onder dwangsom 

Besluit 

Besloten wordt om handhavend op te treden tegen de overtredingen van de bepalingen uit 

het Bouwbesluit 2012, de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 



(Wabo) aan het adres Koningswinkelstraat te Valkenburg aan de Geul. Er is een 

waarschuwing verstuurd en vervolgens is er een voornemen tot het opleggen van een last 

onder dwangsom verstuurd. De overtredingen zijn niet opgeheven. Besloten wordt tot het 

opleggen van een last onder dwangsom. 

 

A.5 Antwoordbrief Art 32 vragen CDA inzake Agenda Kastelenpark 

Valkenburg aan de Geul 

Besluit 

Besloten wordt om de brief van de fractie CDA d.d. 18 februari 2022 beantwoorden met de 

bijgevoegde antwoordbrief namens uw College. 

 

A.6 Energietoeslag 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Vooruitlopend op de bekendmaking van de richtlijnen, de wetswijziging 

Participatiewet en ontvangst van de middelen in het Gemeentefonds, aan alle 

huishoudens uit Valkenburg aan de Geul die op 01-01-2022 een uitkering ingevolge 

de Participatiewet ontvangen en woonlasten hebben, een energietoeslag van € 200 

ambtshalve uit te keren. 

2. De totale kosten ad +/- € 54.000 voor te financieren uit de post bijzondere bijstand. 

3. Over te gaan tot een nabetaling van het restant bedrag zodra er een definitief 

Rijksbesluit ligt over de hoogte van de eenmalige energietoeslag. 


