BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 10 april
2012.
AANWEZIG
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.
AFWEZIG:
Burgemeester drs. J.M. A. Eurlings

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 3 april 2012
en van de heidag op 3 april 2012.
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

4

KV

Subsidieverzoek LILILI Daag 2012.

Besproken

a. Het op 25 oktober 2011 ingenomen
standpunt handhaven en in de
organisatie van een LILILI Daag in onze
gemeente een maximale bijdrage
verlenen van € 4.000,-- echter alleen
als vooraf een begroting en programma
wordt ingediend. Dekking 50 % uit
economische activiteiten en 50 % uit
incidentele subsidies;
b. Het verzoek om een bijdrage te leveren
in de locatiekosten afwijzen.
5

KV

Tienjarig bestaan Polfermolen.
Een bijdrage verlenen van € 2.000,--. Dekking
voor de helft uit de posten incidentele
subsidies en economische activiteiten, elk voor
€ 1.000,--

6

KV

AJZ/
CONC

Akkoord.

Evaluatie van evenementen.
Kennis nemen van de evaluaties van Red Bull
Crashed Ice en het Auw Wieverbal 2012 en de
verbeterpunten intern in gang zetten.

7

Akkoord.

Akkoord.

Hennepconvenant 2012.
Voorgesteld wordt:
- In te stemmen met het
hennepconvenant Limburg 2012 en
ondertekening door de burgemeester;
- De gemeente te conformeren aan
daarin beschreven taken en

1

Akkoord. Het convenant ook van toepassing
verklaren op de eigendommen, die door de
gemeente verhuurd worden.

8

FIN

bevoegdheden.
Aanstelling onbezoldigd ambtenaar.
De op de lijst genoemde personen aan te
stellen tot onbezoldigd ambtenaar van de
gemeentelijke belastingen.

9

FIN

Uitbetaling restantsubsidie kademuren aan
Waterschap Roer en Overmaas.
Bij deze adviseer ik uw college akkoord te gaan
met het betaalbaar stellen van het
gemeentelijk restantsubsidie van € 385.768,-aan Waterschap Roer en Overmaas.

10

MO

-

MO

-

MO

Een jaarlijks terugkerend verzoek om
subsidie voor dezelfde activiteit
maximaal 3 jaar wordt gehonoreerd;
2012 te zien als overgangsjaar en
maximaal € 300,-- te subsidiëren voor
instellingen die voor de 4e maal of
vaker een incidentele subsidie hebben
aangevraagd voor dezelfde activiteit.

Akkoord.

Jaarlijks ontvangen diverse verzoeken om
activiteiten voor goede doelen te sponsoren.
Richtlijn vaststellen hoe met deze verzoeken
om te gaan.
-

12

Akkoord.

Beleidsregel vaststellen hoe in de toekomst
wordt omgegaan met het verlenen van
incidentele subsidie bij activiteiten die ouder
zijn dan 3 jaar.
-

11

Akkoord.

Sponsorverzoeken van inwoners c.q.
instellingen van Valkenburg aan de
Geul voor goede doelen worden met €
50,-- gehonoreerd;
Op jaarbasis wordt maximaal € 1000,-gereserveerd uit de post incidentele
subsidies.

Akkoord, met dien verstande dat het
maximum wordt gesteld op € 250,-- per
kwartaal.

Huisvesting Centrum Jeugd en Gezin aan het
Berkelplein.
Akkoord te gaan met:
I. De huurcontracten voor het pand
Berkelplein met Wonen Zuid, GGD, GKD
en Trajekt;
II. Opdracht te verlenen aan bouwbedrijf
Coppes voor de verbouwing van het
inlooppunt CJG aan het Berkelplein. De
kosten hiermee gemoeid ad € 22.610,-ten laste van de post Centrum Jeugd en
Gezin te brengen. Deze post biedt
voldoende ruimte.

2

Akkoord.

13

MO

Verzoek volmacht Suwinet-inkijk om de
registratie en ondersteuning van voortijdige
schoolverlaters te optimaliseren.
Geadviseerd wordt om namens de
portefeuillehouder (onderwijs) volmacht te
verlenen aan de gemeente Heerlen, mevrouw
R. de Wit, portefeuillehouder onderwijs.

14

MO

Centrum Jeugd en Gezin en decentralisatie
Jeugdzorg.
Te besluiten:
I. Akkoord te gaan met de
projectopdracht decentralisatie
Jeugdzorg Zuid-Limburg;
II. De startnotitie “Doorontwikkeling
Centrum voor Jeugd en Gezin
Heuvelland, met het oog op transitie
jeugdzorg” voor kennisgeving aan te
nemen;
III. In afwachting van een begroting nog
geen besluit te nemen over de
besteding van de middelen die het Rijk
beschikbaar heeft gesteld ter
bestrijding van de invoeringskosten
jeugdzorg;
IV. De commissie CSWO en de raad via een
informatiebulletin op de hoogte te
stellen van de ontwikkelingen rondom
Centrum Jeugd en Gezin en
decentralisatie Jeugdzorg.

15

MO

BO &
WO

Akkoord.

Convenant “Veiligheid op school krijgt
voorrang”
Uw college wordt geadviseerd:
- Kennis te nemen van de inhoud van het
convenant “Veiligheid op school krijgt
voorrang”
- In te stemmen met de ondertekening
van dit convenant door de wethouder
onderwijs.

16

Akkoord.

Akkoord.

Aanvraag voor het plaatsen van een unit ten
behoeve van bevolkingsonderzoek.
-

-

Geen kosten te rekenen aan Stichting
Bevolkingsonderzoek Zuid voor een
standplaats;
Als locatie het St. Gerlachplein in
Houthem aan te wijzen.

3

Akkoord.

17

BO &
WO

Brief werkgroep Niks aan de Hand inzake
krottaks en leegstandheffing.
Instemmen met bijgevoegde conceptantwoordbrief aan Niks aan de Hand.

18

BO &
WO

Verslag bestuurlijk overleg met woningstichting
Berg en Terblijt.
1. Instemmen met inhoud bijgevoegd
verslag;
2. instemmen met gemaakte
prestatieafspraken 2012;
3. instemmen met inhoud bijgevoegde
brief aan woningstichting.

19

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Bezwaarschriften gericht tegen de verleende
omgevingsvergunning voor het kappen van 12
bomen aan de provinciale weg N590.
De bezwaarschriften conform het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften nietontvankelijk verklaren.

20

Akkoord.

Akkoord.

Advies m.b.t. verzoek tegemoetkoming
planschade Bronsdalweg 2 in Berg en Terblijt.
1. Conform het adviesrapport planschade
Akkoord.
van Pesch Overheidsadvies d.d. 27
maart 2012 het onderhavige verzoek
tot tegemoetkoming in planschade af te
wijzen;
2. verzoekers overeenkomstig berichten;
3. de derdebelanghebbende in kennis
stellen van uw besluit overeenkomstig
de met haar gesloten
planschadeverhaalsovereenkomst.

21

GW

Vragen ex artikel 41 RvO inzake reparatie
hekwerk en plaatsen lichtmast bij
Scoutinggebouw Berg en Terblijt.
Instemmen met de bijgevoegde conceptbeantwoording.

4

Akkoord.

22

BO &
WO

Verzoek tot gemeentelijke bijdrage in kosten
archeologisch onderzoek t.b.v. nieuwbouw
entreegebouw met lifthal en horecagebouw.






23

BO &
WO

De stichting Kasteel van Valkenburg
ervan in kennis te stellen dat zij bij de
gemeente slechts in aanmerking komen
voor een bijdrage in de kosten voor het
archeologische onderzoek op het
perceel waar de bouw van het glazen
entreegebouw gepland staat en dat zij
daarnaast een separaat verzoek bij de
RCE kunnen indienen voor de rest en:
Voor de beoordeling van het verzoek
dat betrekking heeft op het
archeologisch onderzoek dat buiten het
rijksmonumentale deel is gelegen de
ontbrekende gegevens op te vragen.
Bestuurlijk overleg, met ondersteuning
van de beleidsambtenaren toerisme en
cultuurhistorie inplannen om de
gezamenlijke mogelijkheden van
medefinanciering en
publiekspresentatie te onderzoeken.

Akkoord.

Stabiliteitsonderzoek grotten en
instortingsgebieden bij Pop-on-Top.
1. Opdracht te verstrekken aan
GeoControl voor stabiliteitsonderzoek
t.b.v. Pop-on-Top in het Kuurpark
2. De kosten van het onderzoek te
verhalen op initiatiefnemers, uit eigen
middelen te betalen of een combinatie
van beiden.

5

Akkoord. De kosten worden betaald door de
gemeente.

