BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 8 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: L.T.J.M. Bongarts.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders d.d.1 november
2011.

Akkoord

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Het bezoek van de gouverneur vindt plaats op
14 februari a.s. vanaf 13.00 uur.

4

FIN

Periodieke aanpassing deurwaarders.
De op de lijst genoemde personen aan te
stellen tot onbezoldigd ambtenaar van de
gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als
belastingdeurwaarders.

5

BO &
WO

Akkoord.

Evaluat ie Beleidsregel voor bouwen en gebruik
in strijd met het planologische regime (artikel
4 van Bijlage II van het Bor)
De Beleidsregel voor bouwen en gebruik in
strijd met het planologische regime (artikel 4
van Bij lage II van het Bor) t e wij zigen voor
wat betreft de volgende artikelen:
-

-

-

Art ikel 2, lid A, onder 4: de
goothoogte maximaal 3,50 meter mag
bedragen ;
Art ikel 3, lid A, onder 4: de
goothoogte maximaal 3.50 meter mag
bedragen ;
Art ikel 5, onder a: de hoogt e van erfen terreinafscheidingen achter de
voorgevel c.q. het verlengde daarvan
en niet grenzend aan de openbare
ruimte mag maximaal 3 meter
bedragen.

1

Akkoord.

6

BO &
WO

Bezwaarschrift gericht tegen toekenning
bedrag aan planschadevergoeding (Vroenhof
80).
In afwijking van het advies van de
bezwarencommissie, het bezwaarschrift
ongegrond verklaren en het bestreden besluit
in stand te laten.

7

BZ

Brief SP met vragen in het kader van artikel 41
RvO over het initiatiefvoorstel van de
gemeente Gulpen-Wittem inzake gratis
openbaar vervoer.
De vragen van de SP conform bijgaande
antwoordbrief beantwoorden.

8

AJZ

SOB

Akkoord.

Brief ex artikel 41 RvO van de fractie PPGV
inzake handhaving verkeersovertredingen.
PPGV berichten conform bijgevoegde concept
brief.

9

Akkoord.

Akkoord, inclusief tekstuele aanpassing.

Contractsovername Geulhal.
Contractsovername accorderen zodat sloop
Geulhal kan plaatsvinden.

2

Akkoord, inclusief tekstuele aanpassing.

