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Onderwerpen n.a.v. voorstel college
betreffende vaststellen programmabegroting planjaren 2018-2021:
Bergervliet

Op dit moment wacht het college op de
vaststelling van de transformatie-opgave
en de instructies van de provincie. Naar
verwachting komt hier in de loop van
2018 duidelijkheid over.

Aanvraag omgevingsvergunning is
ingediend.
De raad heeft een verklaring van geen
bedenkingen afgegeven maar er zijn
enkele zienswijzen binnengekomen.
Deze zienswijzen moeten worden
behandeld alvorens de
bestemmingsplanwijziging ter
besluitvorming aan de raad kan worden
aangeboden.
Besluitvorming in de raad vindt naar
verwachting in december plaats.

Voorstel college betreffende verkoop
Kasteel Oost

Excursie: de wethouder stelt voor de
locatie te bezoeken op het moment dat
er meer duidelijk is over de invulling van
de totale oostvleugel, maar misschien wil
de wethouder sport de locatie nu
bezoeken.

Dit zal mogelijk in 2021 plaatsvinden
zodra er meer duidelijk is volgt
afspraakverzoek via griffie.
24/03/21: de partij die de koopakte
heeft ondertekend wil er niet onderuit,
maar vanwege de pandemie loopt men
op dit moment tegen een aantal zaken
aan. Als betrouwbare overheid is de
gemeente bereid om de partij in
contact te brengen met andere
gegadigden die zich al gemeld hadden
en te kijken welke mogelijkheden er
zijn, zodat op die manier kan worden
voldaan aan de bij de verkoop van
Kasteel Oost door de raad gestelde
kaders. Zodra er meer duidelijkheid is,
zal de wethouder de commissie
hierover informeren.
Gesprekken met kopende partij en
andere partij(en) lopen om
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mogelijkheden tot combinatie te
verkennen
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Voorstel college betreffende vaststellen
Mobiliteitsvisie Valkenburg aan de Geul

Invloed ontwikkelingen rondom corona
op het verdere proces van het invullen
van het Mobiliteitsplan.

Besluitvorming in de raad vindt naar
verwachting in december plaats.

Gewestelijke aangelegenheden

Buitegoed Geul en Maas:
stand van zaken transitiejaar

Cie 01/06/21: wethouder Vankan gaat
ervan uit dat de presentatie in het
najaar kan plaatsvinden.
Update 09/09/21: het presidium heeft
aangegeven zich middels een RIB te
willen laten informeren.
Zie RIB 21.75: Stand van zaken
Buitengoed Geul & Maas.
Hiermee is dit punt afgehandeld.

Aanvullende vragen n.a.v. verslag cie
24/11/20: businesscase Houthem

Wethouder Vankan is blij dat wordt
voorgesteld om dit punt als bespreekpunt
te agenderen als blijkt dat het niet lukt
een subsidies binnen te halen voor de
doorgaande weg in Houthem, zodat het
college kan aangeven wat men dan wil
doen.

Cie 03/02/21: wethouder Vankan heeft
uitgebreide update gegeven (zie
verslag).
Cie 24/03/21: wethouder Vankan zegt
toe dat de financiering doorgaande weg
Houthem en businesscase WIJland
worden meegenomen in de kadernota.
Toezegging ongewijzigd, afspraak met
Dimitri Kruik (ProRail CEO is in de
maak)
Update 09/09/21: zal conform afspraak
bij de Kadernota worden meegenomen
in de begroting 2022.
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