BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 17 mei
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: mr. M.Liu
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RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 10 mei 2011

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken.

4

FIN

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Vooruitlopende op de definitieve invoering de
aanslagen niet verder bemoeilijken.

5

MO

Aanvragen ingevolge het Besluit
bijstandverlening zelfstandigen 2004.
Voorgesteld wordt te besluiten in
overeenstemming met bijgevoegde adviezen
onder de registratienummers BZ11007,
BZ11003, BZ10019
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MO

MO

Portefeuillehouder bekijkt eerst nog de
mogelijkheid tot inschakeling van de
Volkskredietbank. Mocht dat niet lukken, dan
akkoord.

De regionale nota gezondheidsbeleid Zuid
Limburg Een gezonde koers voor Zuid-Limburg
2012-2015
De voorliggende nota vast te stellen;
Via het presidium aan de raad voor te
st ellen de not a Een gezonde koers
voor Zuid-Limburg 2012-2015 als
agendapunt op te nemen voor de
raadsvergadering van 4 juli 2011.
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Akkoord.

Akkoord.

Bezuinigingsscenario s GGD ZL.
In te stemmen met scenario 2 van de in
totaal 4 voorgelegde
t oekomst scenario s van de GGD Zuid
Limburg;
Aan de leden van de commissie CSWO
bijgaande notitie en stukken voor te
leggen en via het presidium dit
onderwerp als bespreekpunt opnemen
tijdens de commissie CSWO d.d. 16 juni
2011.
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Akkoord

8

BO &
WO

Bijstelling meerjaren onderhoudsplanning en
begroting Sport- en recreatiecentrum
Polfermolen.
1. Kennis nemen van de bijstelling van de
meerjaren onderhoudsplanning en
begroting van het Sport- en
recreatiecentrum Polfermolen 20112020;
2. voor het planjaar 2011 krediet
beschikbaar te stellen van 284.176,-(inclusief restbudget 2010 van
13.980,--)
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BO &
WO

Verpachting perceel grond aan de Rijksweg in
Berg en Terblijt aan maatschap Drummen,
Rijksweg 148.
Perceel L nummer 156 ter grootte van 9.562
m2 hernieuwd verpachten aan maatschap
Drummen voor de duur van vier jaar.
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BO &
WO

12

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Aanvraag omgevingsvergunning voor een
carport, Op de Bies 12 in Berg en Terblijt.
In aanvulling op uw besluit van 23 november
2010 de aangevraagde omgevingsvergunning
voor het bouwen van een carport op het adres
Op de Bies 12 in Berg en Terblijt weigeren.
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Akkoord.

Akkoord.

Bestemmingsplan rotonde N590 Berg en
Terblijt: ontwerp.
1. In te stemmen met het
ont werpbest emmingsplan rot onde
N590 Berg en Terblij t versie NL.
IMRO.0994.2010BP007-0010.
2. de procedure op te starten door het
ontwerpbestemmingsplan conform
artikel 3.8 Wro ter inzage te leggen.

Akkoord.

Bezwaar gericht tegen de aan de heer Huntjens
verleende aanlegvergunning voor het
aanbrengen van een verharding ten behoeve
van een inrit op het perceel Walem
ongenummerd (t.o. nr. 33) te Walem.

Akkoord.

Het bezwaarschrift conform het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften ongegrond
verklaren en het bestreden besluit in stand
laten.
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