BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 6
september 2011.
AANWEZIG:
Burgemeester drs. J.M.A. Eurlings.
Wethouders drs. H.M.L. Dauven, C.M.H. van Melsen, W.J.M. Thijssen en drs. J.H.J.
Hendrikx.
Secretaris: L.T.J.M. Bongarts.
NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 30 augustus
2011.

Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

N.v.t.
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SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken.

4

MO

Eigendomsverhoudingen en gebruik door de
Myt ylschool van de Brug .
Akkoord te gaan met het voorstel van Adelante
inhoudende dat:
De gemeente Valkenburg aan de Geul
resp. het onderwijs voor een periode
van 20 jaar gebruiksrecht wordt
verleend voor het gebruik van 14
lokalen en 118 m2 vergaderruimte in
het gebouw de Brug ;
Er geen huur is verschuldigd voor het
gebruik van de Brug ;
De gemeente Valkenburg aan de Geul
zorgt voor de betaling van de kosten
van OZB, de opstalverzekering en het
groot onderhoud over het gedeelte van
het gebouw de Brug dat in gebruik is
bij de Mytylschool.

5

BO &
WO

Akkoord.

Intrekken van de omgevingsvergunning van de
Dienst Landelijk Gebied voor het plaatsen van
een veekerend raster en boerensluiting, het
verbeteren van een weg door het vervangen
van bestaande verharding en het aanleggen van
een inrit van halfverharding aan de
Walemergats omg.
1. Kennis nemen van het verzoek van DLG Akkoord.
om de omgevingsvergunning voor
diverse werkzaamheden aan de
Walemergats in te trekken;
2. deze omgevingsvergunning intrekken en
dit besluit conform artikel 3.14 Wabo
publiceren;
3. aanvrager en belanghebbenden
conform bijgevoegde conceptbrieven
informeren.

1

6

MO

Afrekening Trajekt 2010.
De eindafrekening 2010 met betrekking tot
Trajekt voor een bedrag van 63.392,-- uit te
betalen.

7

KV

Gemeentespecial Chapeau Magazine uitgave
november/december.
Akkoord gaan met een gemeentespecial over
de plannen en ontwikkelingen in Valkenburg in
Chapeau Magazine uitgave
november/december 2010.

8

BR

BZ

BO &
WO

Akkoord, externe presentatie door de GHOR
voor de Cie ABA voorbereiden.

Verlichting Kasteelruïne.
Het advies is het restant bedrag van 93.155,-te reserveren voor het cofinancieren van de
verlichting van de kasteelruïne zoals in het
verleden al bepaald is als de gemeente
Valkenburg aan de Geul kan instemmen met de
nog te presenteren definitieve plannen.
Het advies is daarnaast om eenzijdig het
verlichtingsproject te cofinancieren als blijkt
dat de provincie Limburg hier geen budget
meer voor heeft.
Bij beide adviezen geldt dat de stichting
Kasteel van Valkenburg minimaal hetzelfde
bedrag inlegt als de gemeente Valkenburg aan
de Geul (en de provincie Limburg).
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Akkoord, meerdere participanten zoeken.

Toekomst scenario s GHOR.
Het advies is de raad voor te stellen een
voorkeur uit te spreken voor toekomstscenario
1 dooront wikkelen .
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Akkoord.

Het college is bereid het bedrag te
reserveren. Definitieve afweging vindt plaats
in het kader van een integrale afweging van
het totale verlichtingsplan van Valkenburg.

Start procedure tijdelijke vergunning
winkelcentrum Berkelplein.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de
start van de procedure ten behoeve van de
verlening van de tijdelijke
omgevingsvergunning voor het winkelcentrum
op het Berkelplein.
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Akkoord, aandacht voor communicatie.

11

BR

Financiering oranje kolom veiligheidsregio.
Het advies is in te stemmen met het reserveren
van 0,48 per inwoner, in t ot aal 8.206,56
voor de financiering van de oranje kolom
binnen de veiligheidsregio Zuid-Limburg en
deze kosten af te dekken uit de post
onvoorziene uit gaven .
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GW

Een sanering van de verkeersborden binnen de
gemeente Valkenburg aan de Geul door het
aantal verkeersborden te reduceren,
ontbrekende aan te brengen en foutieve
aanwendingen te corrigeren.
Het advies over te nemen en daarmee tot een
sanering der verkeersborden binnen de
gemeente te komen.
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AZ/
BEV

Akkoord.

Akkoord, aandacht voor afstemming met de
omgeving.

Sluiting panden Koninginneweg 1A, B, C en
Wilhelminalaan 55.
Voorgesteld wordt:
1. bijgevoegd besluit tot sluiting van de
panden Koninginneweg 1A, B, C en
Wilhelminalaan 55 d.d. 1 september
2011 formeel te bekrachtigen;
2. het besluit d.d. 2 september 2011 tot
het, conform bijgevoegde beschikking
treffen van de noodzakelijke
maatregelen om de levensbedreigende
situatie ter plaatse op te heffen, te
bekrachtigen.
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Akkoord.

