Perslijst B&W vergadering 05-07-2022
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 28 juni 2022
Besluit
De besluitenlijst van 28 juni 2022 wordt vastgesteld.

A.2 Advies Ingendael
Besluit
Besloten wordt om in te stemmen met:
1. Bijgevoegd Advies Ingendael;
2. De RIB Advies Ingendael en deze aan te bieden aan de raad

A.3 Beslissing op bezwaar - Putweg
Besluit
Op 4 mei 2022 heeft het college een last onder dwangsom ingetrokken welke gericht was
tegen een overtreding van artikel 2.1, eerste lid onder a en c Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) op de percelen kadastraal bekend als Houthem, Sectie A, nummer
2574 en Houthem, Sectie A, nummer 2269. Tegen dit besluit is bezwaar ingediend door
omwonende X. Niet is gebleken dat bezwaarmaker enig procesbelang heeft. Derhalve wordt
besloten het ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

A.4 Beslissing op bezwaar - Putweg
Besluit
Op 4 mei 2022 heeft het college een last onder dwangsom ingetrokken welke gericht was
tegen een overtreding van artikel 2.1, eerste lid onder a en c Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) op de percelen kadastraal bekend als Houthem, Sectie A, nummer
2574 en Houthem, Sectie A, nummer 2269. Tegen dit besluit is bezwaar ingediend door
omwonende XX. Niet is gebleken dat bezwaarmaker enig procesbelang heeft. Derhalve wordt
besloten om het ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

A.5 Ontwerp bestemmingsplan kwaliteitsbijdrage Camping 't Geuldal
Besluit
Besloten wordt om in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening
Initieel OP Valkenburg aan de Geul 2020 – kwaliteitsbijdrage Camping ’t Geuldal’ met

identificatienummer NL.IMRO.0994.BP2018004-ON01 en dit ontwerp bestemmingsplan
gedurende zes weken voor eenieder ter inzage te leggen.

A.6 RIB proces plaatsing laadpalen
Besluit
Besloten wordt om:
1. Kennisnemen van de bijgevoegde concept-RIB inzake het proces plaatsing laadpalen;
2. De gemeenteraad middels deze RIB informeren over de actuele stand van zaken;
3. De portefeuillehouder fysiek domein (wethouder Dauven) te mandateren om
eventuele tekstuele wijzigingen door te voeren.

A.7 Jaarverslag Leerplicht, vroegtijdig schoolverlaters en leerlingenvervoer
schooljaar 2020-2021
Besluit
Besloten wordt om het jaarverslag leerplicht, RMC/VSV en leerlingenvervoer 2020-2021 vast
te stellen en ter kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad

A.8 Vaststellen subsidie 2021 StartersCentrum Limburg
Besluit
Besloten wordt om:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening en -verslag 2021 en de factsheet 2021 van
Stichting StartersCentrum Limburg (zie bijlage 2 en 3);
2. De vaststelling van de subsidie t.b.v. het jaar 2021 voor Stichting StartersCentrum
Limburg te bekrachtigen en daarmee definitief te bevestigen;
3. Stichting StartersCentrum Limburg via bijgevoegde brief (zie bijlage 4) hierover te
informeren.
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