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

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.
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1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 26 oktober
2010.

Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke en overige aangelegenheden.

Besproken

4

GW

Verkeersbesluiten parkeerverboden straat de
Valkenberg en Beckerswei.
Instemmen met:
a. Definitief verkeersbesluit
parkeerverboden straat de Valkenberg
en Beckerwei.
b. Publicatie definitief verkeersbesluit in
Heuvelland Aktueel.
c. Overgaan tot uitvoering
werkzaamheden.
d. Afhandelen (eventuele) reacties op
publicatie definitief verkeersbesluit.

5

GW

Beslissing op bezwaar inzake het bezwaar
gericht tegen het besluit tot aanwijzen van
locaties waarop het hondenverbod conform art.
2.4.17 van de APV van toepassing is.
Het advies van de commissie voor
bezwaarschriften overnemen en het bezwaar
ongegrond verklaren.

6

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Sibberkerkstraat 59; het exploiteren van een
bed and breakfastvoorziening.
Onder de voorwaarde dat met de gemeente
een planschadeverhaalsovereenkomst én een
privaatrechtelijke overeenkomst ter
voorkoming van permanente bewoning gesloten
wordt principemedewerking te verlenen aan
het plan om op het adres Sibberkerkstraat 59
een bed and breakfastvoorziening te
exploiteren.

7

Akkoord.

Provinciale en regionale woonvisie 2010-2015.

1

Akkoord.

1. Instemmen met bijgevoegde
zienswijzen m.b.t. de provinciale
woonvisie.
2. Instemmen met het gegeven dat de
regionale woonvisie Maastricht en
Mergelland niet in december 2010 maar
in het eerste kwartaal 2011 aan de
gemeenteraad kan worden voorgelegd.
8

BO &
WO

Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde van
de fractie PPGV.
Beantwoorden vragen conform bijgevoegde
brief.

9

BO &
WO

MO

MO

MO

FI

Akkoord.

Invoer budgettering
Zowel bestuursrechtelijk, beleidsmatig als
financieel zijn er geen beletselen in te
stemmen met de invoering van de door het
Algemeen Bestuur van Omnibuzz voorgestelde
maatregelen, derhalve stelt ondergetekende
voor akkoord te gaan met de invoering in 2011
van de budgettering en het afschaffen van de
mogelijkheid verder te reizen dan 5 zones.

13

Akkoord.

Resultaat Europese aanbesteding van de
collectieve ziektekostenverzekering voor de
minima.
De gunning van de collectieve
ziektekostenverzekering voor de minima aan
Iza-Cura en VGZ voor kennisgeving aan te
nemen.
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Akkoord, indien in het kader van de
exploitatievergunning deze organisatie aan de
BIBOB-procedure is getoetst.

Resultaten benchmark Wmo 2009.
De resultaten van de benchmark 2009
doorsturen naar de leden van de cie. SCWO ter
kennisname.

11

Akkoord, inclusief tekstuele aanpassing.

Verzoek van Stichting The Golden Light
Foundation, Herkenbroekerweg 14, 6301 EH
Valkenburg om de verleende bouwvergunning
voor het uitbreiden van het hotel op hun naam
over te schrijven.
De bouwvergunning van 12 april 2005 over te
schrijven op naam van The Golden Light
Foundation, Herkenbroekerweg 14, 6301 EH te
Valkenburg.

10

Akkoord.

Akkoord.

Voortgangsrapportageverslag van de
bevindingen accountant jaarrekening 2009.
De voortgangsrapportage via de griffie door te
leiden naar de raadsadviescommissie EFT van

2

Akkoord.

24 november aanstaande.
14

FI

Controleprotocol jaarrekening 2010 en
financiële verordening.
Het controleprotocol jaarrekening 2010 en de
financiële verordening via de griffie door te
leiden naar de raadsadviescommissie EFT van
24 november aanstaande en de gemeenteraad
ter vaststelling op 13 december aanstaande.

15

FI

Verklaring van het college over de
betrouwbaarheid van de cijfers bij de IV3aanlevering ten behoeve van het CBS inzake de
begroting 2011.
Verklaring IV3 inzake de begroting 2011
afgeven ten behoeve van het CBS.
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MO

MO

GW

Akkoord.

Einde AWBZ-pakketmaatregel.
De cijfers en maatregelen voor kennisgeving
aannemen.
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Akkoord.

Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek Wmo
2009.
1. De uitkomsten van het
cliënttevredenheidsonderzoek Wmo
2009 doorsturen naar de leden van de
cie. CSWO ter kennisname.
2. De uitkomsten van het
cliënttevredenheidsonderzoek
publiceren in Heuvelland Aktueel.

17

Akkoord.

Akkoord.

Overeenkomstig de afspraak in de cie. ABA het
verstrekken van informatie aan de cie. ABA
inzake het interne proces v.w.b. meldingen
binnengekomen bij de bel- en herstellijn.
Bijgevoegde notitie als bespreekpunt opvoeren
bij de eerstvolgende vergadering van de cie.
ABA.

3

Akkoord.

4

