BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
12 oktober 2010.
AANWEZIG:

NR

RESUME

ADVIES

1

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 5 oktober
2010

Akkoord, inclusief tekstuele wijziging zoals
gemarkeerd en aanvullend aan agendapunt 4:
Het maximaal aant al aanwezigen bij
kost eloos huwen wordt vast gest eld op 10 .

2

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

Gewestelijke en overige aangelegenheden.

Het college neemt kennis van de nieuwe
procedure van de begrotingsbehandeling zoals
vastgesteld in het Presidium.

4

AFD

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings;
Wethouders drs. H.M.L. Dauven, C.M.H. van Melsen, W.J.M. Thijssen en drs. J.H.J.
Hendrikx.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris: L. Bongarts.

VERK

Vaststellen raadsinformatienota centrumplan
Hart voor Valkenburg d.d. 7 oktober 2010.
Het college wordt geadviseerd de bijgevoegde
raadsinformatienota vast te stellen en te
besluiten deze raadsinformatienota direct te
verstrekken aan de raad en de adviescommissie
en deze vervolgens te publiceren op de
website.

5

BZ

Raadsvoorstel invulling taakstelling
Centrumplan, financiering herinrichting
Historische centrum en financiering Kerststad
Valkenburg.
Het raadsvoorstel en de uitwerkingsrichting in
uw college op 5 oktober bespreken. Op basis
van uw bespreking wordt het voorstel
vervolgens ter definitieve besluitvorming
voorgelegd in uw vergadering van 12 oktober
2010.

6

MO

BO &

Akkoord, inclusief besproken aanpassingen.

Ondersteunen motie gemeenteraad van
Wormerland over het verstrekken van een
koudet oeslag aan inwoners met een
minimum inkomen.
De motie van de gemeente Wormerland waarin
de Minister wordt gevraagd toe te staan dat
gemeenten in 2010 alsnog een categoriale
koudetoeslag aan hun inwoners met een
minimum inkomen kunnen verstrekken, via de
VNG ondersteunen.

7

Akkoord.

Bergstraat/Lokerstraat ongenummerd:

1

Akkoord.

WO

aanvraag bouwvergunning voor het
ondersteunen van aardpijpen in de
Sibbergroeve.
Principemedewerking te verlenen aan het plan
om de aardpijpen in de Sibbergroeve te
ondersteunen.

8

BO &
WO

Definitieve gunning huisvuilinzameling.

1. De inzameling van huishoudelijk afval
(restafval, GFT-afval en kunststof
verpakkingen(afval) definitief te
gunnen aan van Gansewinkel BV op
basis van perceel 3 voor de periode 1
januari 2011 tot en met 31 december
2015 met een optie tot verlenging van
3 maal 1 jaar;
2. de andere twee inschrijvers daarvan in
kennis stellen.
9

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord

1. Informele aanvragen voor bouwen en
gebruik;
2. nieuw formulier informele aanvraag
voor het bouwen en gebruik.
3. St at us principe-uit spraak college
t.a.v. bouwen en gebruik.
1. Het samenvoegen van twee soorten
informele aanvragen (principeaanvraag
en welstandsaanvraag);
2. het nieuwe aanvraagformulier d.d. 4
oktober 2010 versie 1;
3. het voorstel dat een schriftelijke
principe-uitspraak voor bouwen en/of
(wijzigen) gebruik tot 1 jaar na
bekendmaking geldig is en daarna
vervalt, tenzij binnen dit jaar een
formele aanvraag is ingediend voor
exact hetzelfde bouwen en/of
(wijzigen van het) gebruik.

10

Akkoord.

Akkoord, met dien verstande dat onderzocht
dient te worden of de kosten voor een
principeaanvraag verhoogd kunnen worden
van 10 naar 20%.

Plaat sen van welkomst borden Welkom in ut
Bokkeriek t en behoeve van carnaval.
Verrommeling van het uiterlijk aanzien van de
omgeving dient zoveel mogelijk tegengegaan te
worden, echter gezien het bijzondere karakter
van carnaval en het beleid bij overige
gemeenten waar eveneens borden geplaatst
worden op de invalswegen ten behoeve van
carnaval, en het op voorhand ontbreken van
weigeringsgronden is het advies om vergunning
te verlenen voor het plaatsen van vijf
welkomstborden op de aangegeven locaties te
Valkenburg aan de Geul.

2

Akkoord, uitgangspunt is per kern één
vereniging.

11

GW

Afrit Beekstraat: voornemen tot gunning.
Het voornemen tot gunning uitspreken
aan Van Boekel Zeeland BV;
Het afdelingshoofd Gemeentewerken
mandateren voor het voeren van de
onderhandelingen, de definitieve
gunning en het doen van uitgaven
binnen de gestelde financiële kaders;
De definitieve aanvraag voor de
bijdrage van de Provincie Limburg
indienen.

3

Akkoord.

