BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 29
maart 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.
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RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 22 maart
2011.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken.

4

MO

Subsidiecontract 2011 Stichting Trajektgemeente Valkenburg aan de Geul,
productieplan 2010
Stichting Trajekt-gemeente Valkenburg aan de
Geul en
addendum Raamovereenkomst Stichting
Trajekt-gemeente Valkenburg aan de Geul.
1. Akkoord te gaan met en ondertekenen
van het bijgevoegde subsidiecontract
2010 Stichting Trajekt-gemeente
Valkenburg aan de Geul;
2. Akkoord gaan met en ondertekenen van
het bijgevoegde productieplan 2010
Stichting Trajekt-gemeente Valkenburg
aan de Geul;
3. akkoord gaan met ondertekenen van de
bijgevoegde addendum
Raamovereenkomst Stichting Trajektgemeente Valkenburg aan de Geul.

5

MO

Akkoord.

Integrale schuldhulpverlening.
Uw college wordt geadviseerd:
in te stemmen met voortzetting van
het beleid integrale
schuldhulpverlening zoals verwoord in
deze nota;
in te stemmen met voortzetting van
inkoop integrale schuldhulpverlening
bij de Kredietbank Limburg op basis
van de Dienst verleningsovereenkomst
Schuldhulpverlening Gemeente
Valkenburg aan de Geul en Kredietbank
Limburg 2011 ;
in te stemmen met het inzetten van
extra middelen integrale

Akkoord.

schuldhulpverlening 2009,2010 en 2011
ter dekking van de kosten van integrale
schuldhulpverlening.
6

BO &
WO

Driehoeksinformatiebord Amstel Gold Race
nabij het Polfercentrum in de Plenkertstraat.
1. Voor rekening van de St icht ing Amst el
Gold Race informat ieborden laten
plaatsen op basis van schriftelijke
overeenkomst;
2. de op 23 maart 2011 door St icht ing
Amst el Gold Race gevraagde
omgevingsvergunning voor het
plaatsen van informatieborden ten
behoeve van permanente
routeaanduiding van de Amstel Gold
Race verlenen.

7

BO &
WO

Proj ect Op weg met Werk .

Uw college wordt geadviseerd:
- akkoord te gaan met het proj ect Op
weg met Werk als onderdeel van het
gemeentelijk reïntegratiebeleid;
- de duur van het project vast te stellen
op 12 maanden, ingaande 4 april 2011
en derhalve eindigend op 4 april 2012;
- het proj ect Op weg met Werk t e
financieren zoals aangegeven in deze
nota. Het hoofd van de afdeling
Gemeentewerken te machtigen tot
ondertekening van de
detacheringsovereenkomst met de
wegbegeleider.
8

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Intrekking omgevingsvergunning.

1. Akkoord te gaan met het bijgevoegde
ontwerpbesluit, hetgeen betrekking
heeft op het intrekken van de
omgevingsvergunning, die op 19 mei
1992 is verleend ten behoeve van het
oprichten en in werking hebben van
een inrichting voor mergelbewerking
aan het adres Bergstraat 51 te
Valkenburg aan de Geul;
2. de inrichtinghouders in de gelegenheid
te stellen om naar aanleiding van het
ontwerpbesluit een nieuwe zienswijze
in te dienen.
9

Akkoord.

Akkoord.

Advies m.b.t. verzoek tegemoetkoming
planschade Vroenhof 78B.
1. Conform het adviesrapport planschade

Akkoord.

van Langhout&Wiarda juristen d.d. 2
februari 2011 met kenmerk T6101, het
onderhavige verzoek tot
tegemoetkoming in planschade
afwijzen;
2. verzoekers overeenkomstig berichten;
3. de derdebelanghebbende van uw
besluit in kennis stellen
overeenkomstig de met hem in 2007
gesloten
planschadeverhaalsovereenkomst.
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BO &
WO

Advies m.b.t. verzoek tegemoetkoming
planschade Vroenhof 80.
1. Conform het adviesrapport planschade
van Langhout&Wiarda juristen d.d. 2
februari 2011 met kenmerk T6101,het
onderhavige verzoek tot
tegemoetkoming in planschade toe te
wijzen en een bedrag toe te kennen
van 8.000,- te vermeerderen met de
wettelijke rente;
2. verzoeker overeenkomstig berichten en
het bedrag pas uitbetalen na afloop
van de bezwarentermijn;
3. de derdebelanghebbende in kennis
stellen van uw besluit overeenkomstig
de met hem in 2007 gesloten
planschadeverhaalsovereenkomst en
het bedrag op hem te verhalen.

11

BO &
WO

Akkoord.

Aanvraag van Vermeulen Snoephandel om het
intrekken van de marktvergunning en om
restitutie van het teveel betaalde marktgeld.
Geadviseerd wordt om:
- de marktvergunning van Vermeulen
Snoephandel in te trekken met ingang
van 14 maart 2011;
- het eerste kwartaal van 2011 in
rekening te brengen en het resterende
bedrag van 86,50 t erug t e bet alen.

Akkoord.

