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ADVIES
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FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 5 juli 2011.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken

4

AZ

Werkgroep Fairtrade Gemeente.
1. Het instellen van de Werkgroep
Fairtrade Gemeente als adviesorgaan
naar College van B&W;
2. Het benoemen van de leden van de
kerngroep van de Werkgroep Fairtrade
Gemeente (zie bijlage) aan de hand
van bijgevoegde brief;
3. Het benoemen van L.H.M.C. Geurten
als vertegenwoordiger van de
Gemeente Valkenburg aan de Geul en
tevens als ambtelijk secretaris van de
Werkgroep Fairtrade Gemeente voor
een maximaal urentotaal van twaalf
uur op maandbasis;
4. Het verlenen van gemeentelijke
vergaderfaciliteiten voor de Werkgroep
Fairtrade Gemeente.
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AZ

Akkoord.

Herroeping deelbesluit collegebesluit
26 mei 2011 over verwervingen eigendommen
winkelcentrum.
Het college wordt geadviseerd:
Het deelbesluit De brieven met dit voorst el
per omgaande te laten verzenden door
Gloudemans en daarin een redelijke termijn te
laten opnemen dat eigenaren de tijd krijgen
om te reageren en dat tijdige levering om start
bouw in 2011 te halen uitgangspunt is tenzij de
urgentie wijzigt als gevolg van een vertraging
op een ander onderdeel. uit de collegenot a
van 26 mei 2011 te vervangen door het
volgende besluit : De brieven met een nieuw
voorstel voor de eigenaren in overleg met
Gloudemans zo spoedig mogelijk te verzenden
en daarin een redelijke termijn te laten
opnemen dat eigenaren tijdig te tijd krijgen
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Akkoord.

om te reageren en dat tijdige levering om start
bouw in 2011 te halen uitgangspunt is tenzij de
urgentie wijzigt als gevolg van een vertraging
op een ander onderdeel. Het karakter van deze
brieven zal in overleg met Gloudemans worden
bepaald in verband met het anticiperen op een
event uele ont eigening .
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FIN

Beantwoording brief European Care
Residences.
Brief beantwoorden conform bijgaand concept
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FIN

Beroepschrift tegen afwijzing
kwijtscheldingsverzoek
Belanghebbende meedelen dat beroep
ongegrond is.
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BW

BW

BW

BW

Akkoord.

Afvoeren agendapunt raadsvergadering
26 september 2011.
1. Via het presidium het agendapunt
Vast st ellen BP Landgoed Kloost erbos
(Stevensweg omg.) te laten afvoeren
van de raadsagenda van 26 september
2011;
2. Op het moment van de ter inzage
legging van het
ontwerpbestemmingsplan
(postzegelbestemmingsplan) opnieuw
aanmelden voor een latere
raadsvergadering (vermoedelijk
december 2011).
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Akkoord.

Kwestie Engwegerhof, Engwegen 6 te Schin op
Geul.
Kennis nemen van de stand van zaken met
betrekking tot de kwestie Engwegerhof.
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Akkoord.

Vraag ex artikel 41 Reglement van Orde van
raadslid de heer Bemelmans, fractie Algemeen
Belang, over het inzamelen van oud papier in
Schin op Geul.
De brief van de heer Bemelmans te
beantwoorden conform de concept-brief.
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Akkoord.

Akkoord.

Nieuw te nemen besluit over vergoeden kosten
in bezwaarfase met inachtneming van de
uitspraak van de rechtbank (Van RennesGemeente Valkenburg aan de
Geul/Engwegerhof).
Conform het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften besluiten om alsnog een
bedrag van 644,- toe te kennen wegens
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Akkoord.

vergoeding van kosten gemaakt in de
bezwaarfase.
12

BW

Vergunningsituatie Engwegen 1b te Schin op
Geul.
Middels bijgevoegde conceptbrief mede te
delen, dat de procedure tot intrekking van de
op 23 augustus 1994 verleende
omgevingsvergunning wordt beëindigd.
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GEMW

Raadsnota met betrekking tot de realisatie van
een strategische zoutvoorraad.
De raadsnota in procedure brengen.
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KAB

GEMW

Akkoord.

Verzoek van Circus Amara om een standplaats
te mogen innemen.
Het verzoek van Circus Amara om een
standplaats in onze gemeente afwijzen.
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Akkoord.

Akkoord.

Parkeersituatie schoolomgeving OBS
Broekhem/MIK.
Akkoord met:
a. kennis nemen van onveilige
verkeerssituatie conform toelichting;
b. kennis nemen van mogelijk
eindontwerp en bijbehorende
kostenraming;
c. gezien kosten overgaan tot treffen van
alternatieve maatregel;
d. alternatieve maatregel komend
voorjaar evalueren;
e. afhankelijk van evaluatie nadere
maatregelen treffen;
f. situatie ter kennis brengen van
gemeenteraad.
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Akkoord.

