
 

Perslijst B&W vergadering 30-08-2022 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 19 juli 2022  

Besluit 

De besluitenlijst van 19 juli 2022 wordt vastgesteld. 

 

A.2 Gewestelijke overige aangelegenheden 

Besluit 

Besloten wordt om het dossier Residence Valkenburg over te dragen van wethouder Weerts 

aan wethouder Dauven, om op geen enkele wijze de schijn van belangenverstrengeling te 

wekken. 

 

A.3 Verkoop voortuin Oud Valkenburg Schin op Geul 

Besluit 

Overwegende dat door verkoop een ongewenste en onduidelijke eigendomssituatie voor 

beide partijen kan worden opgelost, wordt besloten om onder gestelde voorwaarden uit de 

overeenkomst tot verkoop te besluiten. 

 

A.4 Versteviging Jadoulgroeve 

Besluit 

Wethouder Kleijnen neemt geen deel aan beraadslaging of besluitvorming. 

Besloten wordt om: 

1. Mergelbouwsteen Kleijnen de opdracht te verstrekken voor het aanleggen van een 

gang vanuit de Fluweelengrot naar de Jadoulgroeve en het stabiliseren van de 

Jadoulgroeve conform bijgevoegde offerte. 

2. De kosten a € 30.776,25 excl. BTW te dekken met de middelen uit de post: Overige 

groeves/onderhoud groeven en mergelwanden (6560050/34476); 

3. De portefeuillehouder te mandateren, in geval er geen gevolgen zijn m.b.t. 

natrekking door het dichten van doorgangen. 

A.5 Wijziging gemeenschappelijke Omnibuzz regeling afrekensystematiek 

Besluit 

Besloten wordt om: 
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1. Kennis te nemen van het besluit van het Algemeen Bestuur Omnibuzz d.d. 6 juli 2022 

inzake een voorgenomen wijziging GR Omnibuzz met betrekking tot artikel 18: 

afrekensystematiek; 

2. De raad voor te stellen om: 

a. Kennis te nemen van het besluit van het Algemeen Bestuur Omnibuzz d.d. 6 juli 

2022 inzake een voorgenomen wijziging GR Omnibuzz met betrekking tot artikel 18: 

afrekensystematiek; 

b. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit met betrekking tot bovenstaande 

wijziging door het college; 

c. akkoord te gaan met het in dit geval inkorten van de zienswijzeperiode en geen 

zienswijze in te dienen bij Omnibuzz en hierover het Dagelijks Bestuur te informeren 

d. Akkoord te gaan met het inkorten van de Toestemmingsprocedure voor wat betreft 

het voorstel om de GR omnibuzz aan te passen aan de nieuwe afrekensystematiek; 

3. Het bijgevoegde collegevoorstel vaststellen en aan de gemeenteraad aan te bieden. 

A.6 Vaststellen Agenda Kastelenpark Valkenburg-Schin op Geul 

Besluit 

Besloten wordt om: 

• In te stemmen met de Agenda Kastelenpark Valkenburg-Schin op Geul en de 

procesbrief. 

• De samenwerking met Natuurmonumenten en het Waterschap voort te zetten en 

akkoord te gaan met de deelname van wethouder Wim Weerts aan de stuurgroep van 

Natuurmonumenten, gemeente Valkenburg aan de Geul en Waterschap. 

• Het budget toe te kennen om het schetsontwerp op hoofdlijnen op te stellen. 

A.7 Recht van Opstal viaduct 

Besluit 

Besloten wordt om in te stemmen met het aangaan van de overeenkomst tot het vestigen 

van het recht van opstal, onder voorwaarden en voor onbepaalde tijd, met Rijkswaterstaat 

(Infrastructuur en Waterstaat). 

 

A.8 Incidentele subsidie Harmonie Amicitia 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. €1.000,- incidentele subsidie te verlenen en vast te stellen aan Harmonie Amicitia op 

grond van artikel 4 onder 5 van de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de 

Geul 2016 en de Nadere regels incidentele subsidies Valkenburg aan de Geul 2016. 
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1. Harmonie Amicitia op de hoogte te stellen middels bijgaande beschikking over het 

door u genomen besluit betreffende verlening, vaststelling en betaling van de 

subsidie. 


