BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 1 november
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: M. Liu (gedeeltelijk) en L.T.J.M. Bongarts (gedeeltelijk).

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders d.d.25 oktober
2011.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besloten wordt de evenementen
antiekmarkt en Bokkemèrt te evalueren (
hierbij betrekken het plaatsen van stands
voor de kerk).

4

FIN

Voortgangsrapportage verslag van bevindingen
accountant jaarrekening 2010.
De voortgangsrapportage via de griffier door te
leiden naar de raadsadviescommissie EFT van
23 november 2011.

5

FIN

Tweede en tevens laatste algehele bijstelling
van de begroting 2011.
a. De raadsnota m.b.t. de tweede
algehele bijstelling van de begroting
2011 via het presidium te agenderen
voor de raadsvergadering van 12
december 2011;
b. De raad voor te stellen de tweede
algehele bijstelling van de begroting
2011 (de najaarsnota) vast te stellen.

6

FIN

MO

Akkoord.

Controleprotocol jaarrekening 2011.
Het controleprotocol jaarrekening 2011 via de
griffie door te leiden naar de raadscommissie
EFT van 23 november a.s. en de gemeenteraad
ter vaststelling op 12 december 2011.

7

Akkoord.

Akkoord.

Wijziging Reglement Wmo-raad.
Akkoord te gaan met bijgaand gewijzigd
Reglement van de WMO-raad.

1

Akkoord.

8

MO

Beleidswijziging: Het verkorten van de
afschrijvingstermijn van verhuurde en te
verhuren woonwagens om exploitatieverliezen
in te perken.
Akkoord te gaan met bijgevoegd concept
raadsvoorstel.

9

GW

Ontwikkeling Groeve Curfs.
1. Kennis te nemen van de
ontwikkelingen;
2. instemmen met een toelichting op de
plannen door de Stichting Het Limburgs
Landschap.

10

KV

MO

BO

Akkoord.

Subsidie 2011 en 2012 Kernoverleg Vilt.
U wordt geadviseerd te beslissen:
Een incidentele subsidie 2011 toe te
kennen aan het Kernenoverleg Vilt over
enkel het kwartaal, zijnde 371,50;
Een incidentele subsidie 2012 toe te
kennen aan het kernoverleg Vilt ter
hoogte van 1.508,-;
De subsidie voor het kernoverleg Vilt in
2013 toevoegen aan de reguliere
begroting onder post 6001030/42003.

12

Akkoord.

Vergunningaanvraag Mergelland 2-Daagse 2012.
De organisatie van de Mergelland 2-Daagse
mededelen dat:
- de datum van 8 en 9 september 2012
geen probleem oplevert;
- voor het evenement in 2012 geen
gebruik gemaakt kan worden van de
Cauberg, de Daelhemmerweg en de
Rijksweg.

11

Akkoord.

Akkoord.

Evaluatie Stedelijke Kunstopdracht en
continuering project.
1. Kennis nemen van de voorliggende
evaluatie;
2. het aangepaste reglement op de
Stedelijke Kunstopdracht vaststellen;
3. De commissie van Advies uitnodigen op
basis van het aangepaste reglement te
starten met de procedure voor de
nieuwe kunstopdracht.

2

Akkoord, met dien verstande dat de KCR
een plek krijgt in het
besluitvormingsproces.

