BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
8 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.
Secretaris/Algemeen Directeur: L. Bongarts.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 1 en 2
februari 2011.

Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken
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MO

Uitvoeringsplan inburgering.
Uw college wordt geadviseerd het
uitvoeringsplan inburgering vast te stellen.
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MO

Inzet particuliere verhuur voor realisatie
taakstelling.
Kennisnemen van het voornemen om de op 6
juli 2010 door het college besloten maatregel
voor de aanpak van de taakstelling huisvesting
statushouders door het benaderen van de
particuliere woningsector uit te voeren.
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MO

AZ/
BEV

Akkoord.

Bezwaarschrift ingevolge WWB. Aanvraag Bbz
2004.
Voorgesteld wordt te besluiten in
overeenstemming met de bijgevoegde adviezen
onder de registratienummers BZW 1009.
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Akkoord.

Akkoord.

Braderieën, Luikse markten, rommelmarkten
e.d.
Persisteren bij het ingenomen standpunt dat
maximaal 1 per jaar per vereniging/instantie
vergunning kan krijgen voor het organiseren
van een dergelijke markt voor de kern waarin
de vereniging/instantie gevestigd is.
Tussen 2 markten moet in principe een vrije
periode van 4 weken aangehouden worden
behalve als de markten anders van opzet zijn,
bijvoorbeeld een bestaande avondmarkt.
Als de vereniging besluit de organisatie van de
markt uit handen te geven aan een
commercieel bureau, dient de vereniging
desgewenst aan te tonen welke vergoeding zij
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Akkoord.

hiervoor ontvangt. Voor bestaande rechten
geldt een overgangsregeling.
8

AZ/
BEV

Toestemming ondertekening
uitvoeringsovereenkomst RePRO
(projectnummer 220833R).
Toestemming uitvoering voorlichtingsproject
(projectnummer 220833R).
1. Toestemming aan L.H.M.C. Geurten om
als projectuitvoerder de
uitvoeringsovereenkomst te
ondertekenen;
2. Toestemming om het
voorlichtingsproject uit te voeren
(projectnummer 220833R);
3. Het voorlichtingsproject te beschouwen
als een pilot project en opmaat naar de
aanvraag voor de status van Millennium
Gemeente;
4. kennisneming van de beschikking,
motivatie, uitvoeringsovereenkomst en
algemene voorwaarden van NCDO van
27 december 2010 (projectnummer
220833R).
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BO &
WO

Aanvraag vergunning ophalen oud ijzer en
witgoed in 2011.
Inzamelaar aan te wijzen als inzamelaar van
metaal (inclusief blik) en elektrische en
elektronische apparatuur tot 1 januari 2012
onder de gebruikelijke voorwaarden.
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BO &
WO

GW

Akkoord.

Intrekking omgevingsvergunning.

1. Akkoord te gaan met het bijgevoegde
ontwerpbesluit, hetgeen betrekking
heeft op het intrekken van de
omgevingsvergunning, die op 20 januari
1998 is verleend ten behoeve van het
oprichten en in werking hebben van
een bovengrondse HBO-tank met een
inhoud van 5000 liter ter plaatse van
het adres Meldermunsterweg 1 te Berg
en Terblijt;
2. Gelegenheid bieden om naar aanleiding
van het ontwerpbesluit een zienswijze
in te dienen.
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Akkoord.

Akkoord.

De aanstelling van een verkeersregelaar ten
behoeve van de gemeente Valkenburg aan de
Geul ter ondersteuning bij evenementen. De
persoon maakt deel uit van de groep
aangestuurd door de heer Walther Duijzings.
Akkoord te gaan met de aanstelling van de
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Akkoord.

persoon om ook in de toekomst de
verkeersregels bij evenementen te
waarborgen.
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BO

Samenwerking en doorontwikkeling organisatie.
1. Akkoord met bijgaand raadsvoorstel
Akkoord.
waarin de raad verzocht wordt
100.000,- beschikbaar te stellen voor
de doorontwikkeling van de ambtelijke
organisatie;
2. Akkoord te gaan met de offerte van 17
januari jl. en de kosten ad 25.000,die ten laste komen van onze gemeente
te voldoen uit het door de
bestuurscommissie beschikbaar
gestelde budget van 50.000,-;
3. Het besluit als geformuleerd onder ad 2
voorleggen aan de Bestuurscommissie.
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FIN

Verklaring van het college over de
betrouwbaarheid van de cijfers bij de IV3aanlevering ten behoeve van het CBS inzake
het 4e kwartaal 2010.
Akkoord met het afgeven van bijgevoegde IV3verklaring inzake het 4e kwartaal 2010.
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Akkoord.

