BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 17 januari
2012.
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
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FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 3 januari
2012.

Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken

4

CONC

Flexteam.
1. Kennisnemen van evaluatie en deze
laten presenteren in de vergadering van
de commissie ABA van 30 januari 2012;
2. instemmen met voortzetting flexteam
in 2012 conform voorstel evaluatie
2011;
3. de kosten voor 2012 voorlopig te putten
uit het incidentele budget voor
veiligheid;
4. indien dwangsommen en/of
voorbereidingskosten door flexacties in
de gemeentekas terugvloeien deze met
terugwerkende kracht te bestemmen
ten gunste van het budget veiligheid
c.q. budget rechtskundige adviezen,
afhankelijk van de mate waarin deze
aangesproken zijn t.g.v. flexacties;
5. Kaderbrief 2013 (juni/juli 2012).

1

Akkoord, tekstuele aanpassing gemandateerd
aan burgemeester.
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KV

Combinatie gemeentegids en
gemeentekalender.
-

-

-
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ARCH

In te stemmen met het combineren van
gemeentegids/gemeentekalender tot
één handig naslagwerk;
De nieuwe gemeentegids
budgetneutraal te laten ontwerpen,
produceren en verspreiden door een
ervaren uitgever in samenwerking met
de afdeling Communicatie;
De besparing op post
Voorlichting/Ontwikkeling
gemeentekalender over te hevelen naar
de post Voorlichting/Overige uitgaven.
Deze middelen zullen ingezet worden
voor marketingcommunicatieactiviteiten. Plan van aanpak hierover
volgt.

Akkoord, het College wenst in het bestek de
garantie van bezorging aan de burger
opgenomen te hebben.

Verzoek om:
1. Officieel in ontvangst nemen en
publieke presentatie digitaal
beeldmateriaal “collectie Bemelmans”;
2. Bijdrage in de kosten van uitbreiding
opslagcapaciteit beeldmateriaal
gemeentearchief i.v.m. nieuwe
beeldcollecties;
3. Medewerking in digitalisering
bewegende beelden en aanschaf uniek
film en/of videomateriaal van
Valkenburg aan de Geul.
1) Medewerking te verlenen aan het
officieel in ontvangst nemen en een
publieke presentatie van de digitale
“Collectie Bemelmans” in samenspraak
met afdeling Voorlichting en het
college;
2) Positief te besluiten om de gevraagde
financiële middelen van € 500,-- per
jaar voor een periode van maximaal 5
jaar in totaal € 2.500,-- in een keer
beschikbaar te stellen voor uitbreiding
van de opslag op de externe server. De
kosten te dekken uit de post
(incidentele) subsidies;
3) Niet meewerken aan het initiatief van
het digitaliseren van bewegend
beeldmateriaal gelet op de onzekere
kosten en bewaren van ervan, maar
toch de waardering uit te spreken voor
ambitie die de Stichting Beeldarchief
Valkenburg in deze heeft.
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Akkoord.

7

MO

Vervroegde bevoorschotting Licom NV.
1. Vooruitlopend op de definitieve
besluitvorming over de WSW/WWNV te
besluiten tot vervroegde
bevoorschotting van Licom NV voor een
bedrag van € 5.399.000,-- in totaal. Het
aandeel van de gemeente Valkenburg
aan de Geul hierin bedraagt € 141.055,2. het bedrag van € 141.055 uiterlijk 19
januari 2012 aan het
Werkvoorzieningschap Oostelijk ZuidLimburg (WOZL) betalen.
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FAZA

Stand van zaken opdracht samenwerking inkoop
vanaf 1 januari 2012 met Inkoopcentrum
Provincie.
Vaststellen uitkomsten van de acties inzake
samenwerking inkoop gemeente Valkenburg aan
de Geul met Inkoopcentrum van de provincie
Limburg en akkoord te gaan met de ingeslagen
weg van samenwerking met de Provincie
Limburg.
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BO &
WO

BO &
WO

GW

Akkoord.

Offerte stedenbouwkundige randvoorwaarden
bouwinitiatief rond Palanka.
1. Kennis te nemen van de offerte van
Cuijpers Advies;
2. instemmen met deze offerte en
Cuijpers Advies opdracht geven de
werkzaamheden te starten;
3. de werkzaamheden uit de post
stedenbouwkundige plannen (34531)
financieren.
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Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen verleende
omgevingsvergunning voor gedeeltelijk slopen
en (her)bouwen van het gidsenpand
Daalhemerweg 27.
Het bezwaarschrift conform het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften
gedeeltelijk gegrond verklaren en het
bestreden besluit op de aangegeven onderdelen
repareren. Het bezwaarschrift gericht op het
onderdeel “aanvraag vergunning voor het
slopen van een bouwwerk” niet ontvankelijk
verklaren.
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Akkoord.

Akkoord.

Vraag ex artikel 41 inzake motorenstalling.
De raadsfractie PVDA antwoorden dat voor de
raadsvergadering van mei een integraal
voorstel over de bewaakte motorenstalling en
fietsenstalling ingepland is.
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Akkoord.

12

GW

Artikel 41 vraag fractie AB.
Instemmen met:
a. verzoek fractie AB behandelen in de
eerstvolgende verkeerscommissie;
b. fractie informeren over dit voornemen
conform bijgaand schrijven.
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MO

Projectorganisatie en activiteitenplanning om
te komen tot herijking van het huisvestingsplan
basisonderwijs.
Het presidium te verzoeken akkoord te gaan
met de voorgestelde projectorganisatie en
activiteitenplanning om te komen tot herijking
van het huisvestingsplan basisonderwijs en de
data voor de vergadering van de stuurgroep
huisvestingsplan basisonderwijs.
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FIN

Akkoord.

Akkoord, voordat de stuurgroep een besluit
neemt zal de raad in positie worden gebracht
haar mening te geven.

Leidraad invordering gemeentelijke
belastingen.
De wijziging van de leidraad invordering
gemeentelijke belastingen vast te stellen.

4

Akkoord.

