BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 6 december
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 29 november
2011.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Terugkoppeling door wethouder Thijssen en
Dauven van het regionale
portefeuillehoudersoverleg fysiek en
economie. Het overleg zal onderverdeeld
worden in overleg fysiek en overleg
economie, zodat de juiste portefeuillehouders
aanwezig zijn.

4

KV

Kermis 2012
De sluitingstijd van de kermis wordt voor alle
dagen gesteld op 22.00 uur. Aandacht voor het
geluidsniveau waarbij rekening gehouden wordt
met de omwonenden en activiteit in het
openluchttheater op 30 juni 2012.

5

KV

Taxatieopdracht Klement2 uit Gulpen
Aanvullend aan het besluit van 29 november
2011 (nummer 28) wordt besloten de opdracht
aan te passen met een verfijning van de
renovatiekosten. Extra kosten 1.000,-- putten
uit de post juridisch en ander advies.

6

FIN

Akkoord.

Akkoord.

Continuering achtervang geldlening Wonen
Zuid.
De gevraagde achtervang te verlenen c.q.
continueren.

1

Afhandelingsmandaat aan wethouder.

7

FIN

Uitvoeringsbesluiten op basis van de door de
raad bij de begrotingsvergadering vastgestelde
verordeningen.
De uitvoeringsbesluiten vast te stellen en te
publiceren.

8

CONC

Verzoek mr. P. Cruts namens bewoner te
Holset om schadervergoeding toe te kennen
voor rechtsbijstand.
Aan het verzoek niet tegemoet komen en dit
schriftelijk bevestigen.

9

JO

MO

MO

Akkoord.

Aanvraag om financiële ondersteuning in het
kader van het besluit Bijstandsverlening
zelfstandigen.
Voorgesteld wordt te besluiten overeenkomstig
het bijgevoegde advies onder
registratienummer Bz 11022 en Bz 11024.

11

Akkoord.

Wobverzoek.
De gevraagde informatie verstrekken.

10

Akkoord.

Akkoord.

Vaststellen definitief krediet Fransiscusoord
inzake voorzieningen beveiliging terrein.
U wordt geadviseerd te beslissen:
I. Een definitief krediet ter hoogte van
7.239,-- vast te stellen en
beschikbaar te stellen aan
schoolbestuur Adelante ter uitvoering
van de in het programma
voorzieningen onderwijshuisvesting
2001 opgenomen voorziening:
voorziening beveiliging t errein . Dit
bedrag ten laste van de post
huisvesting onderwijs te brengen.

2

Akkoord.

12

MO

Vaststellen definitief krediet basisschool Vilt,
inzake het vervangen van de fietsenstalling.
U wordt geadviseerd te beslissen:
1. Een definitief krediet ter hoogte van
9.386,24 vast te stellen en beschikbaar
te stellen aan schoolbestuur Innovo ter
uit voering van de in het programma
voorzieningen onderwijshuisvesting
2011 opgenomen voorziening:
vervangen fietsenstalling. Dit bedrag
ten laste van de post huisvesting
onderwijs te brengen.
2. Het restant voorlopig krediet van
3.613,76 terug te laten vloeien in de
reserves van de post
onderwijshuisvesting.

13

BO &
WO

Raadsconferentie gemeenteraden regio
Maastricht en Mergelland.
V.k.a.

14

BO &
WO

Akkoord.

Ontwerp Nota bodembeheer gemeente
Valkenburg aan de Geul.
Akkoord te gaan met:
de ontwerp Nota bodembeheer
Valkenburg aan de Geul;
geen inspraak te organiseren voor de
Nota bodembeheer Valkenburg aan de
Geul;
de ontwerp nota bodembeheer
Valkenburg aan de Geul gedurende zes
weken voor eenieder ter inzage te
leggen.

15

BO &
WO

GW

Akkoord.

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.

16

Akkoord.

Akkoord.

Aanleg glasvezelnetwerk Reggefiber
Akkoord te gaan met de ondertekening van
Akkoord
beide overeenkomsten door burgemeester Eurlings.

3

17

GW

Aanvraag tegemoetkoming in de onkosten
t.b.v. vernieuwing rioolpomp met schakelkast
in pompput op fase 3 stroom.
Het verlenen van een bijdrage in de onkosten
van de riolering zal leiden tot mogelijke
aanspraken van andere burgers op een bijdrage
in de rioleringskosten en daardoor tot hogere
rioolrechten. Om deze reden adviseren wij uw
college niet aan het verzoek, een bijdrage te
leveren aan de onkosten, tegemoet te komen.

18

GW

Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen
van 16 bomen van de Provincie Limburg t.b.v.
het inrichten van de finishlokatie WK
Wielrennen 2012.
1. Conform het ambtelijke advies de
aanvraag voor het kappen van 16
bomen weigeren, of
2. de vergunning voor het kappen van 16
bomen verlenen en daaraan de
onderstaande voorwaarden verbinden:
- herplant van 16 nieuwe
lindebomen in de plantmaat
20-25, uiterlijk te realiseren op
31-12-2012
- herplant van 16 extra
loofbomen met een plantmaat
van 20-25 in de directe
omgeving van de rijksweg
N590, te realiseren binnen het
proj ect wat erbuffers Berg en
Terblij t uit erlij k t e realiseren
op 31 december 2013.

19

BZ

Akkoord.

Akkoord.

Besluit hoogte indexering VVV bijdrage.
Uw besluit aangaande de koppeling tussen de
indexering en het accres van het
gemeentefonds herzien.

4

Besloten wordt het indexcijfer afhankelijk te
maken van het gewogen indexcijfer. In de
subsidiebeschikking aangeven dat kortingen in
het gemeentefonds worden doorberekend in
het nieuwe contract na afloop van deze
periode.

