
Perslijst B&W vergadering 12-07-2022 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 5 juli 2022 

Besluit 

De besluitenlijst van 5 juli 2022 wordt vastgesteld. 

 

A.2 Beslissing op bezwaarschrift omgevingsvergunning interne verbouwing 

hoofdgebouw Rijksweg 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Het bezwaarschrift van SNG niet ontvankelijk te verklaren, omdat SNG niet is aan te 

merken als een belanghebbende wiens belang rechtstreeks bij het genomen besluit is 

betrokken. 

2. De verleende omgevingsvergunning voor de interne verbouwing in stand laten. De 

motivering van dit besluit onder het kopje ‘Bestemmingsplan’ aanpassen in die zin 

dat het gebruik van het pand rechtstreeks is toegestaan op basis van de bestemming 

‘Recreatie- verblijfsrecreatie’ (artikel 25) en het ‘Overgangsrecht gebruik’(artikel 

76.2). De tekst onder het kopje ‘Artikel 2.12 Wabo’ en het kopje ‘Beleidsregel’ wordt 

als niet geschreven beschouwd. 

 

A.3 Projectplan implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

Besluit 

Besloten wordt om in te stemmen met het ‘Projectplan implementatie van de Wkb binnen de 

gemeente’ d.d 28 juni 2022; 

 

A.4 Reactie op brief Bewonerscollectief Berg inzake locatiekeuze 

Samenwerkend Kindcentrum Berg 

Besluit 

Besloten wordt om akkoord te gaan met bijgaande reactie op het schrijven van het 

Bewonerscollectief Berg aangaande de locatiekeuze Samenwerkend Kindcentrum Berg. 

  



 

A.5 Propositie Limburg/Programma Waterveiligheid & Ruimte 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Kennis te nemen van het definitief concept van het programmaplan ‘samen naar een 

waterrobuust Limburg’. 

2. De Actietafel Waterveiligheid & Ruimte Limburg (WRL) te berichten, middels 

bijgevoegde conceptbrief: bevestiging gemeente Valkenburg aan de Geul.doc, dat: 

a. De gemeente Valkenburg aan de Geul vanuit een positieve grondhouding steun 

uitspreekt voor een gezamenlijke aanpak van de waterveiligheid in Limburg. 

b. U bereid bent om eventueel deel te nemen aan een gezamenlijk programma en 

hier in het najaar over in overleg wilt gaan met de Actietafel en het 

programmabureau WRL. 

c. De gemeente vanuit een positief kritische houding aandacht vraagt voor de 

belangen van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie in de 

verschillende Governance vraagstukken. 

3. De gemeenteraad te informeren volgens bijgevoegde raadsinformatie brief. 

4. Deze raadsinformatiebrief, gelet op de komende bestuursconferentie op 14 juli 

aanstaande, pas op die dag naar de raad te sturen. 

 

A.6 Collegenota 'Toebedeling portefeuille' 

Besluit 

Besloten wordt om het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap 

Oostelijk Zuid Limburg in kennis te stellen van het gegeven dat: 

 

1. De raad op 23 mei 2022 de heer J.I.M. Kleijnen tot wethouder van de gemeente 

Valkenburg aan de Geul heeft benoemd; 

2. Op basis van de portefeuilleverdeling wethouder Kleijnen de portefeuille Participatiewet 

toebedeeld heeft gekregen en mitsdien qualitate qua lid van het AB van de 

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg is. 

 


