BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 28 februari
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.
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RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 14 februari
2012

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Wethouder Thijssen doet melding in het
College van onheuse bejegening door de heer
A. Smeets van de Kunsthandel aan de
Wilhelminalaan.

4

BO &
WO

Intrekken maatwerkvoorschriften.
De exploitant van Hotel Limburgia, gelegen aan
het adres Grendelplein 19 te Valkenburg,
middels bijgevoegde brief in kennis te stellen
van:
a. Uw voornemen om over te gaan tot
intrekking van de
maatwerkvoorschriften, die op 13 juli
1999 zijn vastgesteld ten behoeve van
het horecabedrijf, gelegen aan
voornoemd adres.
b. De mogelijkheid om een zienswijze in
te dienen naar aanleiding van uw
voornemen om over te gaan tot
intrekking van de
maatwerkvoorschriften.

5

MO

Akkoord.

Vaststellen maatwerkvoorschriften ten behoeve
van de inrichting Hotel Den Halder, Emmalaan
12 te Valkenburg.
1. Middels bijgevoegde conceptbrief aan
de exploitant kenbaar te maken dat uw
college voornemens is om, onder
intrekking van de
maatwerkvoorschriften d.d. 31 januari
1995, op grond van artikel 2.20 lid 5
van het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer
maatwerkvoorschriften vast te stellen

1

Akkoord.

ten behoeve van de inrichting, gelegen
aan het adres Emmalaan 12 te
Valkenburg.
2. de exploitant in de gelegenheid te
stellen om naar aanleiding van uw
voornemen een zienswijze kenbaar te
maken.
6

BO &
WO

Intrekken maatwerkvoorschriften.
De exploitanten van Brasserie Komma, gelegen
aan het adres Grotestraat Centrum 19 te
Valkenburg, middels bijgevoegde brief in kennis
te stellen van:
a. uw voornemen om over te gaan tot
intrekking van de
maatwerkvoorschriften, die op 13 juli
1999 zijn vastgesteld ten behoeve van
het horecabedrijf, gelegen aan
voornoemd adres;
b. de mogelijkheid om een zienswijze in
te dienen naar aanleiding van uw
voornemen om over te gaan tot
intrekking van de
maatwerkvoorschriften.
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GW

Akkoord.

Vragen ex artikel 41 van de raadsfractie PPGV
inzake de Hekerbeekstraat.
De raadsfractie PPGV antwoorden dat:
- asfaltonderhoud Hekerbeekstraat en
terugbrengen oorspronkelijke situatie
fietspad is voorzien, met aanvullend
ruimte voor kleine verbeteringen;
- geen middelen beschikbaar zijn voor
grootschalige reconstructie;
- het verkeersgedrag op de omleiding de
aandacht heeft en ook wordt besproken
met de politie met verzoek om
handhaving.

2

Akkoord.

8

GW

Overeenkomst met nutsbedrijven raadsplanner
26 maart 2012.
Onderwerp “overeenkomst met nutsbedrijven”
via het presidium af te voeren van de
raadsplanner van 26 maart 2012. De
vakcommissie zal geïnformeerd worden door de
portefeuillehouder.

9

GW

Artikel 41 vraag fractie PPGV.
Instemmen met beantwoording vragen PPGV,
ten aanzien van gladheidsbestrijding en inzet
van een aantal doelgroepen, conform bijgaand
schrijven.
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BO &
WO

KV

EZ

KV

MO

Akkoord.

Persvragen over wachtgeld oud-bestuurders.
De vragen van Dagblad De Limburger/Limburgs
Dagblad te beantwoorden overeenkomstig het
voorstel.

14

Akkoord, voor wat betreft de jury
afdoeningsmandaat aan de
portefeuillehouder.

Filmopnamen in gemeentegrot.
Het advies is in te stemmen met de in deze
nota voorgestelde gebruikersovereenkomst.

13

Akkoord.

Toekennen “Kinderlintje”.
1. Overgaan tot jaarlijkse toekenning van
het “Kinderlintje”;
2. vaststellen criteria/reglement
3. akkoord te gaan met bijgevoegd
“Nominatieformulier”.

12

Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen gedeeltelijke
afwijzing Wobverzoek van Stichting de
Rotswoning.
Het bezwaarschrift conform het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften ongegrond
verklaren en het bestreden besluit in stand
laten.
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Akkoord.

Afhandelingsmandaat aan portefeuillehouder.

Transitieplan Licom, Regionale informatiebijeenkomst gemeenteraden 2 maart 2012,
machtigen WOZL voor het indienen namens
onze gemeente van middelen uit de
herstructureringsfaciliteit bij het Rijk.
1. Ten behoeve van de
Aandeelhoudersvergadering van Licom NV op 28
februari 2012:
A. Kennis nemen van het door Licom NV
opgestelde Transitieplan;
B. Instemmen met inhoudelijke reactie op het

3

Akkoord.

Transitieplan voorbereid door de regionale
ambtelijke werkgroepen Beleid en
Financiën;
C. De portefeuillehouder WSW de inhoudelijke
reactie laten inbrengen tijdens de AvA van
28 februari 2012 en Licom te verzoeken deze
reactie te verwerken/beantwoorden in het
Transitieplan;
2. Ten behoeve van de regionale informatiebijeenkomst voor gemeenteraden op 2 maart
2012:
A. De bijgevoegde presentatie over de
herstructurering WSW accorderen;
B. De portefeuillehouder WSW mandateren om
kennis te nemen van de door Licom te
geven
toelichting op het transitieplan binnen de
door uw college gestelde kaders;
3. Het Bestuur van het Werkvoorzieningschap
Oostelijk Zuid Limburg machtigen om
namens onze gemeente een aanvraag in te
dienen voor het verkrijgen van gelden uit de
herstructureringsfaciliteit Wet Sociale
Werkvoorziening.
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