BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 25 oktober
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 d.d.18 oktober
2011.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Het College neemt kennis van de resultaten
van het onderzoek waarin de gevolgen zijn
onderzocht van het bezuinigingsbesluit van de
Raad van 2010 op de openbare ruimte. De
resultaten worden ter beschikking gesteld aan
de Raad.

4

KV

LILILI Daag 2012.
a. Kennis nemen van de geschiedenis met
betrekking tot de aanvraag LILILI Daag
subsidie 2011;
b. Geen subsidie verlenen in de
organisatie van 2012.

5

FIN

Verklaring van het college over de
betrouwbaarheid van de cijfers bij de IV3aanlevering ten behoeve van het CBS inzake de
begroting.
Verklaring IV3 inzake de begroting 2012
afgeven ten behoeve van het CBS.

6

FIN

AZ/
BEV

Akkoord.

Verklaring van het college over de
betrouwbaarheid van de cijfers bij de IV3aanlevering ten behoeve van het CBS inzake
het 3e kwartaal 2011.
Akkoord met het afgeven van de bijgevoegde
IV3-verklaring inzake het derde kwartaal 2011.

7

Voor 2012 een maximaal subsidieaanbod doen
van 4000,- Euro.

Akkoord.

Verzoeken om vergunning voor het houden van
kledinginzamelacties in 2012.
Op de verzoeken om kleding in te
zamelen boven het jaarlijkse maximum
aantal van 4 wordt afwijzend beschikt;
De ondertekening van deze afwijzingen
mandateren aan de Teamleider

1

Akkoord.

Algemene Juridische Zaken.
8

MO

Aanvraag om financiële ondersteuning in het
kader van het besluit Bijstandsverlening
zelfstandigen 2004.
Voorgesteld wordt te besluiten overeenkomstig
het bijgevoegde advies onder
registratienummer BZ11008.

9

MO

Aanpak om te komen tot een subsidiebeleid
vanaf 2014.
Van Bergermee, bureau voor
managementopleiding en advies opdracht
verstrekken de werkzaamheden om te komen
tot nieuw subsidiebeleid vanaf het jaar 2014
conform de offerte van 13 oktober 2011 uit te
voeren en de kosten die hiermee gemoeid zijn
putten uit de post 6.530.070/4.2006.

10

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Handhavingsverzoek dat betrekking heeft op
Walem 14.
Gelet op de constateringen van onze
toezichthouder tijdens een controle op 17 juni
2011 wordt geadviseerd:
Verzoeker mede te delen dat u
voornemens bent om het verzoek tot
handhaving af te wijzen nu niet
gebleken is van overtredingen zoals
gesteld in de brief d.d. 17 mei 2011;
De verzoeker en de eigenaar van het
betreffende pand in de gelegenheid
stellen om een zienswijze in te dienen
binnen 4 weken na verzending van uw
voornemen.

11

Akkoord.

Akkoord.

Projectbijdrage Regiofonds MaastrichtValkenburg t .b.v. herst el Grendelpoort .
Kennis te nemen van de bijgevoegde
beschikking waarin door GS vanuit het
Regiofonds voor het herstel van de
Grendelpoort een bijdrage van 350.000,-- ter
beschikking wordt gesteld.

2

Akkoord.

12

BO &
WO

Formele aanvraag om omgevingsvergunning
voor het splitsen van de bovenwoning
Nieuweweg 24C in Valkenburg.
1. Kennis nemen van de aanvraag om
omgevingsvergunning voor het splitsen
van de bovenwoning Nieuweweg 24C in
Valkenburg;
2. voornemens zijn deze aanvraag te
weigeren;
3. conform art. 3.10 Wabo het voornemen
tot weigeren van de
omgevingsvergunning gedurende zes
weken ter inzage leggen, om de
gelegenheid te bieden zienswijzen in te
dienen;
4. na afloop van de ter inzage termijn en
met inachtname van eventuele
zienswijzen een definitief besluit te
nemen over het al dan niet weigeren
van de aanvraag omgevingsvergunning;
5. indien er geen zienswijze wordt
ingediend, de aanvraag
omgevingsvergunning weigeren.
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BO &
WO

Zienswijze op uw voornemen om niet
handhavend op te treden.
Verzoekster heeft in de ingediende zienswijze
geen argumenten genoemd op basis waarvan
uw college tot een andersluidend oordeel zou
moeten komen. Geadviseerd wordt daarom om
het handhavingsverzoek af te wijzen.
Verzoekster heeft geen direct belang, nu het
handhavingsverzoek betrekking heeft op de
werkzaamheden die slechts dienen ter
voorbereiding op het mogelijk oprichten van
een zendmast.

14

BO &
WO

Akkoord.

Akkoord.

Geulhemmerweg 45 te Houthem-St. Gerlach:
aanvraag omgevingsvergunning (fase 1) voor de
activiteiten slopen en handelen in strijd met de
regels van de ruimtelijke ordening.
-

-

-

Kennis te nemen van de aanvraag
omgevingsvergunning;
Aanvraagster mede te delen dat uw
college voornemens is om de
omgevingsvergunning te weigeren;
Conform art. 3.10 van de Wabo het
voornemen tot weigeren van de
omgevingsvergunning gedurende zes
weken ter inzage te leggen, om
belanghebbenden de gelegenheid te
bieden een zienswijze in te dienen;
Pas na afloop van de ter inzage termijn

3

Akkoord.

en met inachtname van eventuele
zienswijzen een definitief besluit te
nemen over het al dan niet weigeren
van de omgevingsvergunning.
15

MO

Raadsnota inzake liquiditeitspositie en
financiële gevolgen voor de gemeentebegroting
2012-2015 van de problemen rond Licom.
Via het presidium aan de raad voor te stellen
het bijgaande raadsvoorstel als agendapunt op
te nemen bij de vergadering van de commissie
CSWO op 2 november 2011 en de
begrotingsbehandeling op 14 november 2011.

16

BO &
WO

Akkoord.

Dwangsomprocedures Sibberkerkstraat 67.

1. De exploitant middels bijgevoegde
brief mede te delen, dat hij een bedrag
van 85.000,00 aan dwangsommen
heeft verbeurd vanwege het illegaal
exploiteren van een
escortebedrijf/seksinrichting aan het
adres Sibberkerkstraat 67;
2. de exploitant van het
escortbedrijf/seksinrichting een
afschrift te doen toekomen van het
dwangsombesluit van 20 september
2011;
3. De eigenaar schriftelijk mede te delen
dat uw college:
Voornemens is om hem,
vanwege het illegaal in werking
zijn van een
escortbureau/seksinrichting ter
plaatse van zijn pand( gelegen
aan het adres Sibberkerkstraat
67) een last onder dwangsom
op te leggen van:
5000,00 per dag
gedurende de eerste
week, te rekenen
vanaf de dag na het
verstrijken van de
begunstigingstermijn,
dat geconstateerd
wordt dat een
escortbedrijf/seksinrichting wordt
geëxploiteerd ter
plaatse van
voornoemd adres;
10.000,00 per dag
gedurende de tweede
week, te rekenen
vanaf de dag na het
verstrijken van de
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Akkoord.

begunstigingstermijn,
dat geconstateerd
wordt dat een
escortbedrijf/seksinrichting wordt
geëxploiteerd ter
plaatse van
voornoemd adres.
- De te hanteren
begunstigingstermijn
zal in het definitieve
dwangsombesluit
worden vastgesteld.
Eerst daadwerkelijk overgaan
tot het opleggen van een last
onder dwangsom, indien na 8
november 2011 blijkt, dat de
illegale situatie voortduurt;
Hem in de gelegenheid stelt om
uiterlijk op 1 november 2011
een zienswijze naar aanleiding
van uw voornemen in te
dienen.

5

