
Perslijst B&W vergadering 10-05-2022 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 3 mei 2022 

Besluit 

De besluitenlijst van 3 mei 2022 wordt vastgesteld. 

 

A.2 Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een tuinhuis/atelier 

op het perceel Cauberg  

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Een positief standpunt in te nemen over de aanvraag voor het realiseren van een 

tuinhuis/atelier voor privégebruik op het perceel op Cauberg te Valkenburg, onder 

voorwaarde dat initiatiefnemer met de gemeente een 

planschadeverhaalsovereenkomst sluit; 

2. De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel, via het presidium, voor te stellen 

een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven over het plan; 

3. Indien de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgeeft, de 

ontwerp verklaring van geen bedenkingen gelijktijdig met het ontwerp 

projectafwijkingsbesluit gedurende zes weken ter inzage te leggen. 

 

A.3 Collegenota Zicht op Thuis en Centrumregeling 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Kennis te nemen van de advisering door de adviesraden in de regio Maastricht-

Heuvelland, waaronder ook de Adviesraad sociaal domein Valkenburg over het 

concept “Zicht op Thuis Beleidsplan 2021-2024 Regio Maastricht-Heuvelland” en in 

te stemmen met bijgevoegde reactie; 

2. In te stemmen met het “Zicht op Thuis Beleidsplan 2021-2024 Regio Maastricht-

Heuvelland” en dit ter vaststelling te agenderen voor de gemeenteraad van 20 juni 

2022; 

3. In te stemmen met de centrumregeling “Beschermd Thuis, Maastricht-Heuvelland, 

2022 e.v.” en toestemming te vragen aan de gemeenteraad om deze concept 

centrumregeling als college van burgemeester en wethouders aan te mogen gaan; 

4. In te stemmen met de “Raadsnota: 'Zicht op Thuis Beleidsplan 2021-2024 Regio 

Maastricht-Heuvelland” en de “Centrumregeling Beschermd Thuis Maastricht-

Heuvelland 2022 e.v.” en via het presidium te agenderen voor de vergadering van de 

gemeenteraad van 20 juni 2022. 



 

A.4 Collegenota last onder dwangsom - Engwegen  

Besluit 

Er is handhavend opgetreden tegen de overtreding van de bepalingen uit het 

bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aan het adres 

Engwegen te Schin op Geul. Er is een voornemen tot het opleggen van een last onder 

dwangsom verstuurd. De overtreding is niet opgeheven. 

 

Onder verwijzing naar bovenstaand wordt besloten om: 

 

1. Tot het opleggen van een last onder dwangsom; 

2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 

 

A.5 Concept- raadsnota 1e wijziging APV 2022 

Besluit 

Besloten wordt om de gemeenteraad voor te stellen de ‘Algemene Plaatselijke Verordening 

Valkenburg aan de Geul 2022’ overeenkomstig het bijgevoegde raadsvoorstel gewijzigd vast 

te stellen en dit voorstel via het presidium door leiden naar de commissie Algemene 

Bestuurlijke Aangelegenheden. 

 

A.6 Extra subsidie voor Stichting Hart voor Valkenburg 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. Om de extra subsidie van € 2.457,71 in verband met de verhoging van de beheerskosten 

door het toenemend aantal AED’s waarvoor service en nazorg geleverd wordt toe te kennen; 

2. Deze subsidie te dekken uit de GIDS gelden (Gezond in de Stad); 

3. Om niet akkoord te gaan met het achteraf betalen van de meerkosten ten aanzien van de 

nieuwe AED’s; 

 

A.7 Zienswijze RUD Zuid-Limburg begroting 2023 

Besluit 

Uw college wordt geadviseerd 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 2026 van de gemeenschappelijke regeling Regionale 

Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg; 

2. Deze zienswijze conform de bijgevoegde zienswijzebrief kenbaar te maken aan het 



Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg; 

3. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 van de RUD Zuid-Limburg. 

 


