BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 27
september 2011.
AANWEZIG:
Burgemeester drs. J.M.A. Eurlings
Wethouders C.M.H. van Melsen, W.J.M. Thijssen en drs. J.H.J. Hendrikx.
Secretaris: L.T.J.M. Bongarts.
AFWEZIG:

Wethouder drs. H.M.L. Dauven.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders d.d. 20
september 2011.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

4

MO

Begroting 2012 GGD ZL.
Conform artikel 27 lid 4 van de
Gemeenschappelijke Regeling GGD ZL
bijgaande begroting ter inzage leggen voor de
leden van de commissie CSWO en als
bespreekpunt opnemen voor de commissie
CSWO d.d. 10 okt ober 2011 om hun gevoelen
omtrent de begroting 2012 te kunnen doen
blij ken .

5

MO

Vrijwilligerscentrale Heuvelland.
Deze adviesnota voor kennisgeving aannemen
en het totale budget inclusief de structurele
bijdrage via het gemeentefonds reserveren tot
en met het jaar 2013 om de operationalisering
van de vrijwilligerscentrale een reële kans van
slagen te bieden.

6

MO

Akkoord.

Akkoord.

Raadsvoorstel Verkorten afschrijvingstermijn
aangeschafte woonwagens en omzetting van de
huurcontracten in huurkoopcontracten.
De vakcommissie EFT ervan in kennis stellen
dat de raadsbehandeling in overleg met het
presidium verplaatst wordt naar de
raadsvergadering van 12 december 2011.

1

Akkoord.

7

BO &
WO

Grendelplein 13 te Valkenburg: aanvraag
omgevingsvergunning voor het realiseren van
een entreehal met liftenhal en horecanota.
1. in t e st emmen met de Not a van
zienswijzen coördinatiebesluit entreeen horecagebouw Kasteelruïne ;
2. de ingediende zienswijzen ongegrond
te verklaren;
3. en de omgevingsvergunning voor het
realiseren van een entreehal met
liftenhal en horecagebouw te verlenen.

8

BO &
WO

Akkoord.

1. Aanpassing van de gemeentelijke
Beleidsregel voor bouwen en gebruik
in strijd met het planologische regime
(artikel 4 van de bijlage II van het Bor);
2. aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van het winterterras aan het
Th. Dorrenplein 18 A te Valkenburg;
3. overgangsregeling voor het
(her)plaatsen van bestaande
winterterrassen.
I. De aangepast e Beleidsregel voor
Akkoord.
bouwen en gebruik in strijd met het
planologische regime (artikel 4 van
bijlage II van het Bor) vast te stellen;
II. Anticiperend op de inwerkingtreding
van de beleidsregels (onder 1) de
omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een winterterras aan het Th.
Dorrenplein 18 A te verlenen, mits deze
na aanpassing voldoet aan het
gemeentelijke terrassenbeleid en de
gemeentelijke welstandsnota;
III. Bestaande winterterrassen tijdelijk en
onder voorwaarden te gedogen, dit in
navolging van de overgangsregulering
voor de reguliere terrassen.

9

BO &
WO

Best emmingsplan Gerendal 2, 3 en 7 .

In te stemmen met de beantwoording van de
ingekomen zienswijzen en conform bijgevoegde
raadsnota, via het presidium, de gemeenteraad
te adviseren om het bestemmingsplan
Gerendal 2,3 en 7 (ident ificat ienummer:
NL.IMRO.0994.2011BP002-VA01) met
t oekenning van de best emming wat ergangprimair wat er en een beschermingszone aan
de Gerendals Vloedgraaf gewijzigd vast te
stellen.

2

Akkoord.

10

I&A

ICT-plan 2012-2015.
1. ICT-plan 2012-2015 vaststellen;
2. samenwerking met Maastricht verder
uitwerken;
3. budgetten beschikbaar stellen tot een
bedrag van 510.213,-;
4. instemmen met aanschaf Zaaksysteem
en DocumentenManagementSysteem
van Centric;
5. instemmen met WABO systeem van
Roxit.

11

BZ

Stuurgroep GOMV
Kennis nemen van de agenda en stukken van de
Stuurgroep GOMV en het ambtelijk advies per
agendapunt.

12

FIN

Akkoord, parallel zal bestuurlijk actie worden
ondernomen om tot samenwerking op ZuidLimburg niveau te komen.

Akkoord.

Ontwerp-programmabegroting voor de
planjaren 2012 tot en met 2015.
Akkoord te gaan met de inhoud van de
ontwerp-programmabegroting en deze naar de
raad leiden ter behandeling en vaststelling op
14 november 2011.

3

Akkoord.

