Perslijst B&W vergadering 03-05-2022
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 26 april 2022
Besluit
De besluitenlijst van 26 april 2022 wordt vastgesteld.

A.2 Aanvraag omgevingsvergunning legalisatie Emmaberg
Besluit
Besloten wordt om de omgevingsvergunning voor de legalisatie van de twee appartementen
aan de Emmaberg te Valkenburg te weigeren.

A.3 Collegenota ' Zienswijze Valkenburg aan de Geul begroting 2023 met
meerjarenraming 2024-2026 GR WOZL'
Besluit
Middels de nu voorliggende nota wordt besloten om via het presidium aan de raad voor te
stellen:
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 met
meerjarenraming 2024-2026 GR WOZL.
2. Het Algemeen bestuur van de GR WOZL middels bijgevoegde antwoordbrief in kennis
te stellen van dit raadsbesluit.
3. Het financieel effect van de begroting 2023 met meerjarenraming 2024-2026 GR
WOZL door te voeren in de begroting van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

A.4 Collegenota Begroting 2023 GGD Zuid-Limburg
Besluit
Besloten wordt om:
1. De jaarstukken 2021 van de GGD Zuid-Limburg ter kennisname aan te bieden aan de
raad, waarbij het college adviseert om ten aanzien van de jaarrekening 2021 deze
voor kennisgeving aan te nemen.
2. Als zienswijze over de begroting 2023 GGD Zuid-Limburg kenbaar te maken dat de
raad ermee kan instemmen;
3. Een oproep te doen aan de GGD Zuid-Limburg om ten aanzien van de verdere
ontwikkeling van de JGZ aan te dringen op een zorgvuldig proces en vroegtijdige
afstemming, zodat de regionale Trendbreukambities passen binnen de financiële
mogelijkheden van de gemeenten;

4. Aan de GGD Zuid-Limburg alvast kenbaar te maken om voor het programma JGZ ook
na 2026 de kostenverdeelsleutel ‘aantal jeugdigen tot 18 jaar’ structureel te blijven
hanteren;
5. Het concept Raadsnota Begroting 2023 GGD Zuid-Limburg vast te stellen en naar de
raad te zenden.

A.5 Putweg - intrekken dwangsom besluit
Besluit
In januari 2022 werd een dwangsombesluit genomen voor het aanwezig hebben van niet
vergunde bijgebouwen aan de Putweg. Besloten wordt om het dwangsombesluit in te trekken
nu het besluit op basis van onjuiste feiten is genomen en de situatie tevens opnieuw te
onderzoeken.

A.6 Verordening commissie bezwaarschriften
Besluit
Besloten wordt om aan de gemeenteraad voor te stellen de ‘Verordening commissie
bezwaarschriften 2021’ in te trekken en gelijktijdig de ‘Verordening commissie
bezwaarschriften Gemeente Valkenburg aan de Geul 2022’ vast te stellen.

A.7 GR BsGW zienswijze ontwerpbegroting 2023
Besluit
Besloten wordt om aan de raad voor te stellen om:
1. Een positieve zienswijze af te geven over de ontwerpbegroting 2023 en de
meerjarenraming 2024 t/m 2027 van de gemeenschappelijke regeling BsGW;
2. Deze zienswijze cf. de bijgevoegde zienswijzebrief kenbaar te maken aan het algemeen
bestuur van de BsGW;
3. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 van de BsGW;
4. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder.

