BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 5 april
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: M. Liu.
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FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 29 maart
2011

Akkoord
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Naar aanleiding van de brief aan dhr. Kleijnen
mbt de GOMV fiets-wandelpaden wordt
afgesproken om een
voorlichtingsbijeenkomst/presentatie tbv
raads- en commissieleden te verzorgen.
Vervolgens het College geïnformeerd over het
geplande gesprek met Red Bull waarbij het
doel is ook volgend jaar het Red Bull
spektakel naar Valkenburg te
halen.Terugkoppeling volgt in het College van
volgende week waarna zonodig een
collegenota/raadsnota tbv verdere
besluitvorming zal worden opgesteld.
Gevraagd wordt of er in het centrum een
fietsstalling is voorzien. Het antwoord is
bevestigend.
Met betrekking tot het verkeersarrangement
Houthem zal de Raad nog om hun zienswijze
worden gevraagd waarna tot besluitvorming
zal worden overgaan.
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MO

Aanvragen ingevolge het Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen 2004.
Voorgesteld wordt te besluiten in
overeenstemming met de bijgevoegde adviezen
onder de registratienummers BZ10029, BZ
11005, BZ11006 en BZ 10025.
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BO &
WO

Akkoord.

Onderstestraat 29 te Valkenburg: aanvraag
omgevingsvergunning voor het uitbreiden,
veranderen en het gedeeltelijk slopen van de
gevels van het onderwijsgebouw.
-

Medewerking te verlenen aan de
aanvraag met toepassing van de

1

Akkoord.

-
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afwijkingsbevoegdheid ex artikel 2, 12
lid 1 sub a onder 1 van de WABO,
omdat het plan voldoet aan de in het
bestemmingsplan gestelde regel voor
toepassing van deze bevoegdheid;
Aan deze medewerking de voorwaarde
te verbinden dat de
welstandscommissie positief adviseert
ten aanzien van dit plan.

PvE archeologisch onderzoek vervanging
riolering historisch centrum Valkenburg.
Het PvE voor het archeologisch onderzoek bij
Akkoord.
de vervanging van de riolering in het historisch
centrum Valkenburg (A-11.0092) van BAAC goed
te keuren.
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GW

Vervanging tweetal afgeschreven lichte
vrachtwagens (pick-up s)
In te stemmen met de reguliere vervanging van
twee gemeentelijke pick-ups op de wijze zoals
in dit voorstel is omschreven en hoofd
Gemeentewerken te machtigen tot aankoop tot
een bedrag van afgerond 80.000,--
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AZ/
BEV

Invoering burgernet

Intentie uitspreken om aan te sluiten bij
Burgernet en de jaarlijkse kosten vanaf 2012 te
putten uit de post Voorlichting en
Communicatie, Overige uitgaven.
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Akkoord.

Akkoord met dien verstande dat in principe de
intentie bestaat om voor 4 jaar aan te sluiten.
Na één jaar dient er een evaluatie plaats te
vinden waarna wordt bezien of de aansluiting
dient te worden gecontinueerd. De
financiering over de gehele periode dient
plaats te vinden uit het door de Raad
incidenteel beschikbaar gestelde budget tbv
integrale Veiligheid. Lopende de periode
wordt bezien of en hoe de financiering uit
reguliere budgetten kan plaatsvinden.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het
splitsen van het pand Plenkertstraat 44 in 2
appartementen.
1. Kennis te nemen van de aanvraag om
omgevingsvergunning voor het splitsen
van een woning in twee appartementen
op de verdieping van het pand
Plenkertstraat 44 in Valkenburg.
2. de gevraagde omgevingsvergunning
verlenen, op voorwaarde dat er een
positief akoestisch onderzoek wordt
ingediend en de
planschadeovereenkomst getekend
wordt.
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Akkoord.
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Aanvraag voor de vestiging van een
detailhandelszaak (racefietsen en aanverwante
artikelen) in het pand Plenkertstraat 44 in
Valkenburg.
1. Kennis te nemen van de aanvraag om
de omgevingsvergunning voor de
wijziging van het gebruik van de
begane grond van het pand
Plenkertstraat 44;
2. een omgevingsvergunning verlenen
voor de wijziging van het gebruik van
de begane grond van het pand
Plenkertstraat 44.
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Deelnemen aan het omschakelproject
financieringsconst ruct ies zoals beschreven in
de projectdefinitie (zie bijlage)
Akkoord te gaan met:
Deelname aan het project
Financieringsconst ruct ies in het kader
van het Omschakelakkoord en deze
deelname middels de
deelnameverklaring te bevestigen aan
de Provincie Limburg en de werkgroep
Klimaatbeleid;
Het proj ect Financieringsconst ruct ies
in het kader van de gemeentelijke
samenwerking zoals beschreven in de
klimaatdoelstellingen, met de
gemeente Gulpen-Wittem en Vaals uit
te voeren;
He proj ect Financieringsconst ruct ies
(mede) uit te besteden aan een
externe partij;
Financiële middelen voor de uitvoering
ad 5000,-- beschikbaar stellen en
putten uit de gereserveerde gelden
opgenomen in de kapit aaldienst Int ern
milieubeleidsplan .
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Akkoord.

Akkoord.

Deelnemen aan het omschakelproject
energielabels en maat werkadviezen
gemeent elij ke gebouwen zoals beschreven in
de projectdefinitie (zie bijlage 1).
Akkoord te gaan met:
Deelname aan het project
Energielabels en maat werkadviezen
gemeent elij ke gebouwen in het kader
van het Omschakelakkoord en deze
deelname middels de
deelnameverklaring te bevestigen aan
de provincie Limburg en de werkgroep
Klimaatbeleid.
Uitvoering geven aan het project in het
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Akkoord.

kader van klimaatdoelstellingen en uit
te voeren in samenwerking met de
gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals en
de daarmee samenhangende
ondersteuning (capaciteit) uit Vaals.
Financiële middelen voor de uitvoering
ad 2000,-- beschikbaar stellen en
putten uit de gereserveerde gelden
opgenomen in de kapit aaldienst int ern
milieubeleidsbeleidsplan
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Artikel 41 vraag raadsfractie PPGV.
Akkoord gaan met:

Akkoord.

Standpunt van de Provincie: t.w. de
provincie hanteert de provinciale nota
Richt lij nen Verlicht ing Provinciale
Wegen . Hier is voorgest elde
verlichting niet aan de orde;
Beantwoording van de ingekomen brief
van Raadsfractie PPGV conform
bijgaande brief.
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