BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 12 april
2011.
AANWEZIG:

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.

AFWEZIG:

Burgemeester drs. J.M.A. Eurlings.
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ADVIES
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FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 5 april 2011

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

4

MO

Bezwaarschrift.
Ondergetekende stelt voor om het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren en de
motivering van het besluit zoals door de
commissie voor de bezwaarschriften
aangegeven aan te vullen.
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BO &
WO

Partiële herziening bestemmingsplan Kernen
2010-Strucht 77 te Schin op Geul.
Conform bijgevoegde raadsnota, via het
presidium, de gemeenteraad te adviseren om
de part iële herziening best emmingsplan
Kernen 2010-Strucht 77 te Schin op Geul met
identificatienummer:
NL.IMRO.0994.2010BP002-VA01 ongewijzigd
vast te stellen in de raadsvergadering van 30
mei 2011.
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BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Eigendomsovername en vestigen zakelijk recht
van erfdienstbaarheid voor de instandhouding
van rioleringen in de buurtschap De Beemden.
Achter-/binnenpaden in meerdere straten in de
buurtschap De Beemden in eigendom
overnemen en zakelijk recht van
erfdienstbaarheid vestigen voor instandhouding
van de momenteel in aanleg zijnde rioleringen
in die buurt, zulks geheel voor rekening van
Wonen Zuid.

7

Akkoord.

Akkoord.

Beantwoording artikel 41-vragen over de
toename van vliegtuiglawaai boven het
Heuvelland.
1. Kennis te nemen van de vragen ex

1

Akkoord.

artikel 41 RvO door de fractie van de
SP met als onderwerp de forse toename
van de vliegtuiglawaai boven het
Heuvelland;
2. instemmen met de beantwoording van
de vragen conform bijgevoegde brief.
8

GW

Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
inzake Padenplan Gebiedsontwikkeling
Maastricht.
De vragen van de PPGV beantwoorden middels
bijgevoegde antwoordbrief.
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GW

Artikel 41-vraag raadsfractie SP.
Akkoord met:
- aangereikte toelichting op
voorgenomen bushalte aanpassing aan
straat Panhuis (Provinciale weg)
- beantwoording artikel 41 vraag
raadsfractie SP conform bijgaand
schrijven
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GW

GW

BO &
WO

Akkoord.

Afsluiting industrieterrein de Valkenburg.
Instemmen met:
a. verzoek ondernemersvereniging om de
voorgestelde oplossing voor de
doorgang tussen de straat de
Valkenberg en de Bosstraat niet als
dubbel fietspad uit te gaan voeren en
de doorgang open te houden voor
personenautoverkeer;
b. intrekken verkeersbesluit d.d. 16-022011;
c. opstellen en uitwerken van een binnen
dat kader passend alternatief ontwerp;
d. ondernemersvereniging formeel van
besluit in kennis stellen;
e. aanbrengen zebramarkering bij
oversteek Bosstraat (variant A).
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Akkoord.

Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
inzake het onderhoud van particulier eigendom
gelegen op de hoek van de Pater Tillieweg en
de Rijksweg te Vilt.
De vragen van de fractie PPGV beantwoorden
middels bijgevoegde antwoordbrief.
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Akkoord.

Akkoord.

Aanwijzen van verenigingen voor de inzameling
van oud papier.
1. In principe te besluiten het ingevolge
de nieuwe Afvalstoffenverordening
2010 aanwijzen van verenigingen, die
oud papier mogen inzamelen, te
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Akkoord.

beperken tot 5 jaar;
2. in principe te besluiten, dat
verenigingen, die momenteel oud
papier inzamelen, als eerste in
aanmerking komen voor aanwijzing;
3. de verenigingen, die momenteel oud
papier inzamelen, te verzoeken aan te
geven of zij in aanmerking willen
komen voor een aanwijzing voor 5 jaar;
4. in de premieregeling de voorwaarde op
te nemen, dat de verenigingen aan de
gemeente inzicht dienen te geven in de
besteding van de vergoeding.
13

BO &
WO

Plan van aanpak reconstructie Grendelpoort.

-

Instemmen met het bijgevoegde Plan
van Aanpak;
- De gemeenteraad in haar vergadering
van 30 mei 2011 te vragen voor de
reconstructie van de Grendelpoort een
bedrag van 375.000,-- in de begroting
te reserveren;
Na de goedkeuring door de gemeenteraad:
- De sectordirecteur SOB mandateren
voor opdrachtverlening voor
opdrachten binnen gestelde financiële
kaders.

Akkoord.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul d.d.
19 april 2011.
Secretaris,

Voorzitter,
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