Perslijst B&W vergadering gehouden op 16-01-2018
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 9 januari 2018
Besluit
Akkoord.

A.2 beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Sibbergrubbe 20
Besluit
De bezwaren conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften ongegrond verklaren
en de vergunning in stand laten. In de beslissing op bezwaar nader motiveren (conform het gestelde
in de adviesnota) waarom geen nadere eisen worden gesteld t.a.v. de situering en de afmeting van
het bouwplan.
Het verzoek om vergoeding van kosten afwijzen.
Wethouder Vermeer onttrekt zich aan beraadslaging en besluitvorming.

A.3 beslissing op bezwaar Engwegen ong.
Besluit
Besloten wordt in te stemmen met het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en
conform bijgevoegde beslissing op bezwaar besluiten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

A.4 gedoogbeschikking bergingen Topparken
Besluit
Afwegende dat het College naar aanleiding van het verzoek om handhaving tegen de
bergingen/stalletjes op een gedeelte van het perceel van Topparken, eerder heeft besloten de
bergingen/stalletjes te gedogen.
Wordt thans besloten de gedoogbeschikking te effectueren voor het perceel kadastraal bekend
gemeente VKB01, sectie G, nummer 753, voor wat betreft het gedeelte dat op grond van het ter
plekke vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Valkenburg aan de Geul 2012’ is aangeduid als
‘kampeerterrein 1’.
De gedoogbeschikking ziet op het gebruik en aanwezigheid van de bergingen/stalletjes en de
voorwaarden zien op de duur van het gedogen en het na afloop van de gedoogperiode verwijderen
van de bergingen/stalletjes.

A.5 Reconstructie Valkenburgerstraat
Besluit
Besloten wordt:
1. Het Raadsvoorstel in procedure te brengen;
2. Bij positieve besluitvorming door de raad op 19 februari 2018 de voorlopige gunning aan Plum
Infra uit te spreken op 20 februari 2018. Hierna start dan de zogenaamde Alcatel-termijn.

A.6 verzoek om handhaving gedeelte herinrichting Valkenburgerstraat
Besluit
Naar aanleiding van de plannen voor de herinrichting van de Valkenburgerstraat in Berg en Terblijt, is
er een verzoek om handhaving ingediend tegen die herinrichting voor wat betreft het stukje trottoir
voor de woning Valkenburgerstraat 3.
Tegen het herinrichtingsplan handhaven is echter niet aan de orde, omdat wij dan:
a.
tegen ons eigen inrichtingsplan gaan handhaven en de systematiek van dat plan verlaten;
b.
een stukje weg aan de openbaarheid gaan onttrekken waar dit absoluut niet wenselijk is en
de gemeente de plicht heeft de openbaarheid van de openbare weg te handhaven;
c.
de eigenaar van Valkenburgerstraat 3 niet tegemoetkomen, omdat handhaving tegen het
toekomstige plan niets veranderd aan de huidige situatie. En die wil de eigenaar nu juist ook
veranderd hebben.
Besloten wordt dan ook voor om het door DAS Rechtsbijstand namens de eigenaar van perceel
Valkenburgerstraat 3 in Berg en Terblijt ingediende verzoek om handhaving gericht tegen de
herinrichting van de Valkenburgerstraat voor wat betreft het gedeelte van het trottoir vlak voor de
woning Valkenburgerstraat 3 (bestemming: ‘verkeersdoeleinden’) vanwege strijd met de
bestemming ‘wonen’, af te wijzen.

A.7 brief omnibuzz iz leerlingenvervoer
Besluit
Besloten wordt de bijgevoegde brief voor kennisgeving aan te nemen en akkoord te gaan met
ambtelijke inzet vanuit onze gemeente voor de regio Maastricht-Heuvelland.

A.8 Toekenning cofinanciering Stichting Dorpscentrum De Holle Eik
Besluit
Besloten wordt:
1. Akkoord te gaan met de aanvraag van 58.000 euro in het kader van de cofinanciering met
betrekking tot de provinciale subsidieregeling structuurversterkende investeringen in
gemeenschapsaccommodaties.
2. Akkoord te gaan met de voorfinanciering door de gemeente van de cofinanciering van 58.000 euro
en daarna de procedure te starten bij de gemeente Maastricht om de krimpgelden aan te vragen.
3. Akkoord te gaan met bijgaande beschikking.
Aanvullend geeft het college nu al aan dat als straks de vraag komt voor beschikbaarstelling van
grond dit gebeurt in de vorm van erfpacht.

A.9 Begrotingstoezicht 2018 provincie
Besluit
Het college neemt kennis van de brief van de Provincie waarin is aangegeven dat voor de gemeente
Valkenburg repressief toezicht van toepassing blijft op basis van de ingediende begroting 2018.
De raad zal hierover worden geïnformeerd.

