BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 22
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 8 februari
2011.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besloten wordt dat het College of een
afvaardiging van het College vanaf 2012
alleen nog maar de recepties bezoekt van de
volwassen prinsen van de verschillende
carnavalsverenigingen. De jeugdprinsen
ontvangen een attentie bij de gezamenlijke
sleuteloverdracht Jeugdprinsen.
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FIN

Financiële tekorten leerlingenvervoer.

Raadsvoorstel

5

MO

Aanvraag huisvesting onderwijs Mytylschool
voor het aanpassen en de renovatie van de
Brug.
Ik adviseer u:
I. Kennis te nemen van het verslag van de
stuurgroep nieuwbouw/renovatie
Mytylschool van 25 januari 2010;
II. Het definitief kredietbedrag voor de
renovatie en aanpassen van de Brug
vast te stellen op 975.000,--;
III. Akkoord te gaan met aanbesteding van
de architectwerkzaamheden zoals
beschreven in het verslag van de
stuurgroep van 25 januari 2011;
IV. Kennis te nemen van de nieuwsbrief
renovatie & nieuwbouw Adelante
kinderen en deze nieuwsbrief ter
informatie aan de raadsleden en
commissieleden CSWO te zenden.
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Akkoord.

6

MO

Zit- en Rolstoelvoetbaltafels ten behoeve van
onze zorgcentra en de mytylschool in Houthem
St. Gerlach.
Akkoord gaan met een eenmalige subsidie van
1.200,-- voor een bijdrage in de kosten van
de aanschaf van 3 zit- en rolstoelvoetbaltafels
voor onze zorgcentra en de aanschaf van één
zit- en rolstoelvoetbaltafel voor de mytylschool
voor een bedrag van 825,00 (exclusief 19 %
BTW).

Akkoord.

Raadsvoorstel

7

MO

Uitbreiding capaciteit externe coördinator
leefbaarheid.

8

BO &
WO

Plenkertstraat: ingekomen brieven.

Deze brieven te beantwoorden met
bijgevoegde antwoordbrief en geen standpunt
in te nemen ten aanzien van het verzoek tot
het moment dat het beleid voor het splitsen
van woningen gereed is.

Akkoord, aan de brieven toevoegen dat
beleidsvorming ter zake een hoge prioriteit
heeft.

Raadsvoorstel

9

BO &
WO

Startersregel.

10

BO &
WO

Beleid voor het bouwen van
schuilgelegenheden in het buitengebied.
De beleidsregels voor het oprichten van
schuilgelegenheden in het buitengebied
vaststellen.

11

BO &
WO

Brief werkgroep Niks aan de Hand inzake
rapport erfgoedinspectie.
1. De brief van Werkgroep Niks aan de
Hand beant woorden met bij gevoegde
antwoordbrief;
2. de gemeenteraad en de commissie
CSWO in kennis te stellen van de
bestuurlijke reactie op het rapport van
de erfgoedinspectie.
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BO &
WO

Akkoord, beleidsmatig afstemmen met de
Heuvelland-regio.

Akkoord.

Aanvraag standplaatsvergunning van V.O.F. de
IJsspecialist
Aan V.O.F. De Ijsspecialist een
standplaatsvergunning verlenen op grond van
aangehaalde jurisprudentie, met dien
verstande dat een voorwaarde in de vergunning
wordt opgenomen dat de standplaats maximaal
4 dagen per kalenderjaar mag worden
ingenomen.
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Akkoord.

13

BO &
WO

2 verzoeken voor een gemeentelijke subsidie
voor onderhoud en instandhouding van in de
gemeente Valkenburg aan de Geul gelegen
beschermde Rijksmonumenten.

15

GW

Verzoek om realisatie parkeerplaatsen in de
Wilhelminalaan.

16

Raadsvoorstel

Vasthouden aan de uitgangspunten van de
reconstructie en geen wijzigingen doorvoeren
in de parkeersituatie.

Akkoord, aandacht voor handhaving. 1e Week
waarschuwen daarna doorpakken.

Voortgang regionale agenda in relatie tot
agenda Valkenburg aan de Geul.

Raadsvoorstel
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