BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 20
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.
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RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 13 december
2011.

Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.
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MO

Vaststellen definitief krediet basisschool Heilig
Hart te Sibbe inzake het aanpassen van de
stookruimte.
U wordt geadviseerd te beslissen:
I. Een definitief krediet ter hoogte van €
13.885,19 vast te stellen en
beschikbaar te stellen aan
schoolbestuur Innovo ter uitvoering van
de in het “programma voorzieningen
onderwijshuisvesting 2011” opgenomen
voorziening: aanpassen stookruimte.
Dit bedrag ten laste van de post
huisvesting onderwijs te brengen;
II. Het restant voorlopig krediet van €
1.114,81 terug te laten vloeien in de
reserves van de post
onderwijshuisvesting.
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MO

Akkoord.

Ondertekenen geactualiseerde
samenwerkingsconvenant Verwijsindex
Maastricht-Heuvelland.
Akkoord te gaan met bijgevoegde
Samenwerkingsconvenant Verwijsindex.
Wethouder B. Dauven te mandateren om de
Samenwerkingsconvenant te ondertekenen.

1

Akkoord.
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MO

Verzoek tot aanpassing van de structurele
subsidiebijdrage op grond van de Grondslagen
voor de vaststelling en berekening van subsidies
aan plaatselijke en regionale instellingen 20122013.
Fout in verwijzing Grondslagen 2012-2013 naar
Aanvullende voorwaarden 2012-2013.
1. de subsidie van de KBO afdeling St.
Joseph Broekhem voor het jaar 20212
vaststellen op € 216,-- en voor 2013 op
€ 219,--;
2. de subsidie van de Stichting Buurtbus
Valkenburg/Margraten voor het jaar
2012 en 2013 vaststellen op € 2.000,-per jaar;
3. de onder 1 en 2 genoemde
subsidiebedragen putten uit de posten
6.541.30/4.2002 (Buurtbus) en
6.620.020/4.2116 (KBO afdeling St.
Joseph Broekhem) van het betreffende
begrotingsjaar en het tekort uit de post
6.541.030/4.2397 (incidentele
subsidies) van het betreffende
begrotingsjaar.
4. de Aanvullende voorwaarden voor het
verstrekken van subsidies aan
plaatselijke en regionale instellingen
2012-2013 aanpassen en de instellingen
hiervan in kennis stellen.
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MO

Reserveren restant budget Stedelijke
Kunstopdracht 2011.
Het restant budget 2011 geraamd € 6.078,43
toevoegen aan het budget dat op basis van
sponsoring in 2013 voorhanden is ter realisatie
van de tweede Stedelijke Kunstopdracht van de
gemeente Valkenburg aan de Geul.
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AZ/
BEV

Akkoord.

Akkoord.

Besluit indexering VVV subsidie.
De effecten van het toepassen van het gewogen
prijsindexcijfer doorrekenen na afloop van de
contractperiode en verwerken in de nieuwe
financiële afspraken voor een volgende
contractperiode.
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Akkoord.

9

GW

Verzoek parochiebestuur H.H. Monulphus/ H.H.
Gondulphus.
Akkoord met
a. beantwoording collegevraag d.d. 8-112011;
b. verlenen ontheffing voor vervanging
mistijdborden.
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GW

Ondertekening OGN 2011.
OGN 2011 laten ondertekenen door
burgemeester Eurlings.
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BO &
WO

BO &
WO

MO

Akkoord.

LPG-installatie ter plaatse van het adres
Valkenburgerweg 133 te Schin op Geul.
1. De eigenaar van het tankstation annex
garagebedrijf, gelegen aan het adres
Valkenburgerweg 133 te Schin op Geul,
middels bijgevoegde conceptbrief
mede te delen dat uw college
voornemens is hem een last onder
dwangsom op te leggen van € 5.000,00
per week (ingaande op de dag na het
verstrijken van de nog vast te stellen
begunstigingstermijn) met een
maximum van € 25.000,00 vanwege het
feit dat door de aanwezigheid van de
LPG-installatie en het bijbehorende
leidingwerk sprake is van overtreding
van artikel 2.1, eerste lid sub e van de
Wabo;
2. betrokkene tevens mede te delen, dat
uw college niet zal overgaan tot het
opleggen van een last onder dwangsom
indien hij uiterlijk op 1 februari 2012
de LPG-installatie en het bijbehorende
leidingwerk op verantwoorde wijze (via
een erkende saneerder) uit de
inrichting verwijdert;
3. de eigenaar van het bedrijf voorts in de
gelegenheid te stellen een zienswijze
in te dienen naar aanleiding van uw
voornemen tot het opleggen van een
last onder dwangsom.
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Akkoord.

Verhuur gedeelte van bovenverdieping in
Welzijnscentrum Berg en Terblijt.
Ten behoeve van mogelijke verhuur aan
logopediste, makelaar Pröpper
huurprijsindicatie laten afgeven.
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Akkoord.

Aanvraag om financiële ondersteuning in het
kader van het besluit Bijstandverlening

3

Akkoord.

zelfstandigen 2004.
Voorgesteld wordt te besluiten overeenkomstig
het bijgevoegde advies onder
registratienummer M 011219.
14

JO

WOB-onderzoek
De gevraagde informatie verstrekken.
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BO &
WO

BO &
WO

Akkoord, op korte termijn voorstel voorleggen
aan het College om wel leges te heffen op
WOB-aanvragen.

Voortzetting erfpachtovereenkomst met ASP
voor gebruik Sibbergroeve.
Met inachtneming van uw besluiten van 7 juni
2011 en 2 augustus 2011:
1. Met ASP de overeenkomst aan te gaan
voor de voortzetting van de erfpacht
van de schachtingang naar de
Sibbergroeve op de kop van de
Daelhemerweg conform bijgevoegde
concept erfpachtovereenkomst waarin
tevens het gebruiksrecht van een deel
van het gangenstelsel is geregeld.
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Akkoord.

Akkoord.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het
bouwen van 9 garages en het verwijderen van
houtopstanden aan de Koningshof te Broekhem.
De omgevingsvergunning voor het bouwen van 9
garages en het verwijderen van houtopstanden
aan de Koningshof te Broekhem te verlenen,
onder de voorwaarden dat:
-

-

Met de gemeente een
planschadeverhaalsovereenkomst
gesloten wordt;
Het perceel kadastraal bekend VKB01,
sectie E, nummer 212 op kosten van
initiatiefnemer, door een erkende
aannemer (wegenbouwer of
stratenmaker) en onder voorwaarden
van de dienst Gemeentewerken
Valkenburg aan de Geul direct na de
realisatie van de garages heringericht
en bestraat wordt.
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Akkoord.
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BO &
WO

Intergemeentelijke structuurvisie.
1) Kennisnemen van bijgevoegd
eindverslag inspraak (bijlage 1),
kwaliteitsslag Gu-Wi (bijlage 2) en
ambtshalve wijzigingen (bijlage 3) en u
conformeren aan de inhoud daarvan;
2) Aan de raad, op basis van bijgevoegde
concept-raadsnota, voorstellen om de
structuurvisie in de vergadering van
februari 2012 op basis van bijgevoegde
bijlagen 1 t/m 3 (gewijzigd) vast te
stellen voor zover de voorgestelde
wijzigingen/aanpassingen betrekking
hebben op het eigen grondgebied en
zich conformeren aan de op het
grondgebied van de andere gemeenten
aan te brengen wijzigingen;
3) In te stemmen met het feit dat de lijst
van ambtshalve wijzigingen ter
besluitvorming in de raad en de
raadsnota op uiterlijk 10 januari 2012
wordt gecompleteerd (zoals verwoord
in deze nota en bijlage 1 en 2).

5

Akkoord, afhandelingsmandaat aan de
wethouder.

