Perslijst B&W vergadering, gehouden op datum 20-09-2016
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 13 september 2016
Besluit
Akkoord.

A.2 Gewestelijke overige aangelegenheden
Besluit
Besproken.

A.3 Aansluiten gemeente bij IBD (Informatiebeveiligingsdienst)
Besluit
Besloten wordt:
De gemeente aan te laten aansluiten bij de IBD;

A.4 Afrekening bouwrijp maken grond (bestemmingsplan wijziging en
grondsanering) basisschool Valkenburg
Besluit
Besloten wordt akkoord te gaan met de afrekening van het bouwrijp maken van de grond
(bestemmingsplan wijziging en grondsanering) van de basisschool Valkenburg en het kredietbedrag
vast te stellen op
€ 105.112,75. Het restant budget blijft geoormerkt als voorziening huisvesting onderwijs.

A.6 Aanschaf aangifteportaal toeristenbelasting
Besluit
Besloten wordt de aanschaf van het aangifteportaal toeristenbelasting voor kennisgeving aan te
nemen.

A7. Last onder dwangsom Walramplein 9
Besluit
Besloten wordt om de directie van Club Europe Holland BV middels de bijgevoegde concept-brief in
kennis te stellen van het feit, dat het College voornemens is om vanwege de geconstateerde
overtredingen een last onder dwangsom op te leggen.
Deze last zal inhouden, dat:
Club Europe Holland BV voor elk van de overtredingen met de nummers 1 t/m 32 en 34 t/m
39 (Bouwbesluit) een dwangsom verbeurt van € 1.000,00 per week –ingaande op de nog vast te
stellen begunstigingstermijn- met een maximum van € 15.000,00;
Club Europe Holland BV voor overtreding 33 (Bouwbesluit) een dwangsom verbeurt van
€ 250,00 per week –ingaande op de dag na het verstrijken van de nog vast te stellen
begunstigingtermijn- met een maximum van € 1.000,00;

Club Europe Holland BV voor overtreding 40 (Activiteitenbesluit) een dwangsom verbeurt
van € 250,00 per week –ingaande op de dag na het verstrijken van de nog vast te stellen
begunstigingstermijn- met een maximum van € 25.000,00.
Hierbij geldt, dat niet wordt overgegaan tot het definitief opleggen van een last onder dwangsom
indien de overtredingen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de concept-brief
alsnog worden opgeheven.

A.8 reclame uiting Kruidvat, Irmengardpassage 7, Valkenburg
Besluit
Besloten wordt:
Overwegende dat de de ingediende zienswijze naar aanleiding van het voornemen tot het opleggen
van een last onder dwangsom uit gaat van een enge interpretatie van artikel 2.2, lid 1h Wab geeft
het college een ruimere uitleg aan dit artikel, waardoor er een grond ontstaat voor handhavend
optreden. Aan het Kruidvat wordt een last onder dwangsom opgelegd vanwege het zonder
omgevingsvergunning maken of voeren van reclame aan de Irmengardpassage 7 in Valkenburg.
Aanvullend wordt besloten dat een tweede spoor wordt uitgezet in die zin dat met de eigenaar
Ruyters harde afspraken worden gemaakt over de kwaliteit als verwoord door Nigel Stephenson en
de stadsarchitect.

