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A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 22 maart 2022 

Besluit 

De besluitenlijst van 22 maart 2022 is conform vastgesteld 

 

A.2 Maatwerkvoorschriften diverse ondernemers geluid en afvalwater 

Besluit 

Besloten is om: 

1. Het voorgenomen besluit per ondernemer (conform bijlagen) te nemen; 

2. Het ondertekenen van de voorgenomen besluiten te laten geschieden door het 

afdelingshoofd Vergunningen; 

3. De ondertekening van de definitieve besluiten (na behandeling van de eventuele 

zienswijzen) eveneens te laten geschieden door het afdelingshoofd Vergunningen. 

A.3 Collegenota mandaatbesluit Kredietbank Limburg uitvoering Wgs 

Besluit 

Besloten is om akkoord te gaan met mandatering van de Kredietbank Limburg inzake 

uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 

 

A.4 Vluchtelingen Oekraïne - voorstel opvanglocaties 

Besluit 

Besloten is om: 

1. In te stemmen met de (tijdelijke en kortdurende) opvang van vluchtelingen in hotels 

tegen vergoeding van de volpension-prijs aan de eigenaar; 

2. In te stemmen met de basisovereenkomst, inclusief de bijbehorende algemene 

bepalingen, voor het aangaan van huurovereenkomsten voor de opvang van 

vluchtelingen voor de middellange en lange termijn; 

3. In te stemmen met het (verder) onderhandelen met de eigenaren om tot 

overeenstemming te komen over de huur van een concrete locatie, met inachtneming 

van de voorwaarden als verwoordt in de basisovereenkomst; 

4. bij positief onderhandelingsresultaat de gemeenteraad via een separaat voorstel te 

vragen gelden ter beschikking te stellen voor de meerjarige huurovereenkomst; 

5. In te stemmen met de procedure tot legalisatie van de opvang van vluchtelingen op 

de voorgestane (hotel)locaties, nadat over de locatie met de eigenaar tot 

overeenstemming is gekomen. 
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A.5 Collegenota 'Inlossen schuldbekentenis GR WOZL' 

Besluit 

Besloten is om: 

1. Middels bijgevoegde conceptbrief (B-1) te bevestigen dat de GR WOZL met het 

aflossen van het schuldbedrag ad € 104.557,65 aan de gemeente Valkenburg aan de 

Geul, haar schuld op grond van de schuldbekentenis GR WOZL met betrekking tot de 

drie percelen grond verkregen uit het faillissement van Licom NV, volledig en tegen 

finale kwijting heeft voldaan. 

2. Het uit de grondverkoop van de GR WOZL ontvangen bedrag van € 104.557,65 als 

incidentele bate verantwoorden in het dienstjaar 2021. 


