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Uitvoering

Rondvraag fractie VVD:
verkeersveiligheid Neerhem en OudValkenburgerweg

Wethouder Vankan zegt dat op 1
december a.s. de nieuwe
verkeersambtenaar begint. Hij wil graag
- na ambtelijk vooroverleg - op korte
termijn met het Leefbaarheidsoverleg
Valkenburg Centrum in overleg treden
om deze aandachtspunten te bespreken,
te verdiepen en te verduidelijken.

Initiatief ligt op dit moment bij de
bewoners.
(Kan eigenlijk van actielijst worden
afgevoerd, maar blijft op verzoek van
fractie VVD staan, aangegeven in
commissie d.d. 20.09.16)
Op 04/11/2020 heeft er een gesprek
plaatsgevonden met de bewoners van
Neerhem en Oud Valkenburg. Een
aantal mogelijkheden zijn besproken
zowel voor de korte termijn als de
lange termijn en zullen worden
opgepakt dan wel meegenomen in de
Mobiliteitsvisie en het daaruit volgende
Mobiliteitsplan.

Hondenuitlaat/losloop gebied

Onderzoeken aanleg hondenuitlaat/losloop gebied in kernen

Cie 19/05: gelet op de beschikbare
ambtelijke capaciteit versus de actuele
werkdruk krijgt dit actiepunt een lage
prioriteit. We verwachten dat dit in
2021 aan de orde komt. We zijn
overigens nog steeds op zoek naar een
stagiair(e) voor deze klus.

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.

Het ontwerpbesluit Wet
Natuurbescherming ligt bij de Provincie
ter inzage tot 02-12-2020. De
verwachting is dat er daarna de formele
aanvraag omgevingsvergunning bij de
gemeente zal worden ingediend.

29.11.16

07.11.17
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02.07.18

11.02.19

09.12.19

12.06.18
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.

Raadsinformatiebulletin (54) Stand van
zaken sanering Villa Via Nova

De grond is nog niet helemaal afgevoerd
en de gemeente moet de laatste
rekeningen nog krijgen. Hierdoor kan de
wethouder geen indicatie geven over
hoeveel het gaat kosten. De wethouder
zegt toe de raad hiervan in kennis te
stellen zodra dit duidelijk is. De
mogelijkheden om deze kosten te kunnen
verhalen worden onderzocht.

Update is gegeven in
begrotingsvergadering 2020:
Bestuursrechtelijk is er geen
mogelijkheid tot
aansprakelijkheidstelling/verhaal.
Mogelijk wel Privaatrechtelijk. Dit
wordt momenteel uitgezocht en
vervolgens zal er een kosten/batenafweging worden gemaakt.

Raadsinformatiebulletin (55) Nationale
Duurzame Huizen Route

Uiteraard vindt er nog een evaluatie
plaats en daar wordt lid C. Rasenberg
zeer nauw bij betrokken. Wethouder
Meijers zegt toe contact op te nemen
met die organisatie Nationale Duurzame
Huizen Route en te kijken hoe de
gemeente de evaluatie het beste vorm
kan geven.

Gewestelijke aangelegenheden

Aansluitend op hetgeen in de
begrotingsvergadering is aangegeven

In juni 2020 is RIB 50 uitgegaan over de
evaluatie en voortzetting van de NDHR.
In RIB 67 is vermeld dat de nationale
duurzame huizenroute dit jaar door
corona een andere invulling krijgt. De
duurzame huizen route vindt dit jaar in
november en december online plaats.
Daarnaast is er in november in het
gemeenteblad de Gemeinte Mazjerang
een artikel geplaatst waarin tips en een
stappenplan gedeeld zijn voor het
verduurzamen van de woning om zo
aandacht te vragen voor het
verduurzamen van woningen.
Is hiermee afgehandeld.
Dit staat gepland voor de cie SOB in de
december-cyclus.

22.01.19

19.11.19
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deelt wethouder Vankan mee dat het
lukt om uiterlijk in het tweede kwartaal
van 2020 een businesscase over het
WIJland aan de raad voor te leggen.
17.02.20

23.04.20
--08.06.20

27.01.20

17.03.20
--19.05.20

Brief (263) van mevrouw Herben inzake
gedeelte Sibbergroeve

De reactie van de provincie is nog niet
binnen, zodra het college de reactie
heeft ontvangen zal wethouder Vankan
deze met de raad delen.

Er is nog geen reactie van de provincie
ontvangen. Zodra deze binnenkomt zal
deze ter inzage worden gelegd.
08/05/2020: begin mei is een
herinnering verzonden aan de Provincie
om te reageren.
Cie 16/06/20: het tussenbericht aan
mevrouw Herben en de herinneringsmail aan de provincie zijn als bijlage
toegevoegd aan het verslag van de cie
SOB 16/06.
Op 02/10/2021 is een reactie van de
provincie binnen gekomen waaruit
blijkt dat nader overleg nodig is. De
reactie van de Provincie en de reactie
vanuit de zijde van de gemeente zijn
als bijlage toegevoegd.

---

---

---

Voorstel college betreffende vaststellen
Mobiliteitsvisie Valkenburg aan de Geul

Invloed ontwikkelingen rondom Corona
op het verdere proces van het invullen
van het mobiliteitsplan.

Cie 15/09: naar verachting is aan het
einde van 2020 alles opgehaald en
verwerkt zodat het college daar iets
van kan vinden, zodat het college het
mobiliteitsplan in de eerste of tweede
raadsvergadering van 2021 ter
besluitvorming aan de raad kan
voorleggen. Van daaruit gaat het
college dan verder.
Ten gevolge van de Coronabeperkingsmaatregelen zal er
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vertraging optreden in het
bovenstaande proces. Het is op dit
moment nog niet in te schatten
hoeveel.
06.07.20

05.10.15

16.06.20
Gewestelijke aangelegenheden

Buitegoed Geul en Maas:
stand van zaken transitiejaar

Op 15-10-2020 is het stokje
overgedragen aan een hiervoor
opgerichte Coöperatie van ondernemers
die het Buitengoed Geul en Maas zullen
voortzetten. Dit via een
Coöperatiebestuur onder
voorzitterschap van Paul Janmaat van
Kasteel Vaeshartelt. Ze zijn door de
Wethouder uitgenodigd om zich een
keer te komen presenteren in de Cie
SOB in overleg met het Presidium.

---

---

---

15.09.20
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