BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
1 februari 2011.
AANWEZIG:

Burgemeester drs. J.M.A. Eurlings.
Wethouders drs. H.M.L. Dauven, W.J.M. Thijssen, C.M.H. van Melsen en drs. J.H.J.
Hendrikx.
Adjunct-secretaris: mr. M. Liu.
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ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 25 januari
2011 en 28 januari 2011.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken.

4

FAZA

Beschikbaarstelling raadszaal i.v.m. herdenking
van oudste vermelding van Valkenburg van 15
februari 1041 op dinsdag 15 februari 2011.
De Stichting 15 februari toestemming te
verlenen om gebruik te maken van de raadszaal
op 15 februari 2011 voor het houden van
lezingen in het kader van de herdenking van
het feit van de oudste vermelding van
Valkenburg op 15 februari 1041 conform de
aanvrage.

5

KV

Doorstart informatierubriek De Gemeint ebus
In te stemmen met maximaal 10 tvuitzendingen per jaar via TV Valkenburg,
waarin interessante onderwerpen worden
toegelicht door de gemeente.
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AZ/
BEV

FIN

Akkoord.

Kermis in Valkenburg.

De gevraagde vergunningen verlenen onder de
daarin gestelde voorwaarden.
7

Akkoord.

Akkoord.

Contract Multifunctionals.
Nieuw 5-jarig contract voor de multifunctionals
afsluiten als de samenwerkingspartners
daarmee instemmen.

1

Akkoord.

8

MO

Reactie WMO-raad Valkenburg aan de Geul
inzake het WMO jaarprogramma 2011.
Akkoord gaan met bijgaande antwoordbrief

9

BO &
WO

Verwijderen struiken en bomen in groeve
Sangen (gemeentelager)
De overeenkomst met IKL ter verbetering van
natuur en landschap te ondertekenen en
hiervoor de beleidsmedewerker cultureel
erfgoed te mandateren.
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BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Beant woording brief Mooi Geulzicht

Voorgest eld wordt om op de brief van Mooi
Geulzicht t e reageren conform bij gevoegde
conceptbrief.
14

Akkoord.

Aankoop gronden benodigd voor uitbreiding van
het hockeycomplex aan de Keelstraat.
Met name Enci B.V, actuele informatie
verstrekken onder dankzegging voor het
gedurende lange periode reserveren van haar
eigendomsperceel en twee overige eigenaren
informeren.

13

Akkoord.

Artikel 41 vragen fractie PPGV:
Maternuspoortje in Maternusstraat.
De brief van de fractie PPGV beantwoorden
middels bijgevoegde antwoordbrief.
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Akkoord met dien verstande dat realisatie via
Social Return dient te geschieden. Voor deze
oplossing dient ook bij vergelijkbare
projecten te worden gekozen.

Factureren van de hoeveelheid gedolven
mergel door de blokbrekers Mergelbouwsteen
P. Kleijnen en Mergelspecialiteitenbedrijf F.
Rouwet B.V. in 2010 uit de Sibbergroeve.
a. Kennis te nemen van de hoeveelheid
gedolven mergel uit de Sibbergroeve;
b. De verschuldigde bedragen invorderen.

11

Akkoord.

Akkoord.

Bouwkostentabel actualiseren en aanpassen.

Extern bureau (Kieft Partners Bouwadvies uit
Berg en Terblijt) opdracht verlenen om de
huidige bouwkostentabel te actualiseren en
aan te passen. De kosten hiervoor zijn 3500,-en kunnen betaald worden uit de in de
begroting opgenomen post: 34535 (inschakelen
externe deskundigen). Indien Vaals en/of
Gulpen-Wittem meedoen zullen de kosten
evenredig worden verdeeld.
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Akkoord onder voorwaarde dat de
samenwerkingspartners eveneens
participeren.
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BO &
WO

GW

GW

Partiële herziening bestemmingsplan
buitengebied 1994-Keutenberg 7a te Schin op
Geul.
Conform bijgevoegde raadsnota, via het
presidium, de gemeenteraad adviseren om het
best emmingsplan Part iële herziening
bestemmingsplan buitengebied 1994Keut enberg 7a t e Schin op Geul met
identificatienummer:
NL.IMRO.0994.2010BP002-VA1 ongewijzigd vast
te stellen in de raadsvergadering van 11 april
2011.
Artikel 41 vraag PPGV inzake VRI
Stationsstraat/Nieuweweg.

Akkoord.

De raadsfractie van de PPGV antwoorden dat er
bij werkzaamheden aan het station ook
wijzigingen aangebracht zijn aan de VRI en dat
er nog storingen zijn waardoor e.e.a. niet naar
behoren functioneert. Zodra de storingen
opgelost zijn zal beoordeeld worden in
hoeverre continue regeling wel of niet
wenselijk is.

Akkoord.

De aanstelling van een vijftal
verkeersregelaren ten behoeve van de
gemeente Valkenburg aan de Geul ter
ondersteuning bij evenementen. De personen
maken allen deel uit van de groep aangestuurd
door de heer Walter Duijzings.
Akkoord te gaan met de aanstelling van de
personen om ook in de toekomst de
verkeersregeling bij evenementen te
waarborgen. Tevens verzoek ik een mandaat
bij de afdeling gemeentewerken te leggen ten
behoeve van dergelijke aanvragen.

18

GW

Akkoord met uitzondering van het gevraagde
mandaat.

Plan van aanpak Geulpoort.
-

-

Kennisnemen van het advies van de
adviescommissie;
Instemmen met het bijgevoegde plan
van aanpak en dit deelproject
opstarten;
Instemmen met de voorgestelde
samenstelling en de poortcommissie
De deelprojectleider herinrichting
openbare ruimte Centrumplan
mandateren voor opdrachtverlening
voor opdrachten binnen de gestelde
financiële kaders.

3

Akkoord.

