BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 17 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
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RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 10 april 2012.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besloten wordt de raadsleden middels een
infobulletin te informeren over de
portefeuillewijzigingen die zijn afgesproken
tijdens de heidag van het College van 3 april
2012.
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FAZA

Aanvaarden schenking schilderij van de heer
Lou Heijnens aan de gemeente Valkenburg aan
de Geul.
1. Aanvaarden schenking schilderij aan
gemeente;
2. bijgaande schenkingsovereenkomst vast
te stellen, waarbij het kunstwerk in
eigendom van de gemeente komt.

5

BO &
WO

Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur op basis
Leegstandwet.
Vergunning verlenen de woning Kloosterweg 29
tijdelijk te verhuren op basis van de
Leegstandwet.
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MO

GW

Akkoord.

Aanschaf woonwagen.
Akkoord te gaan met het conceptraadsvoorstel.

7

Akkoord.

Akkoord.

Bewaakte fietsenstalling centrum.
Het onderwerp bewaakt e fiet senst alling
cent rum afvoeren van de raadsagenda van 29
mei 2012 en doorschuiven naar een
raadsvergadering aan het einde van 2012.

1

Akkoord.

8

GW

Raadsplanner 2012 verwijderen raadsvoorstel
m.b.t. toezicht groenvoorzieningen.
Het presidium voorstellen het agendapunt te
verwijderen van de raadsplanner en als
bespreekpunt te agenderen voor de commissie
SOB.

9

EZ

Openluchttheater.
Akkoord met het laten uitvoeren van een
boominspectie door Pius Floris voor een bedrag
van 1030,- Euro en de kosten te dekken uit de
post onderhoud gebouwen en t erreinen .
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MO

MO

MO

BO &
WO

Akkoord.

Verslag Archiefinspectie 2011 gemeente
Valkenburg aan de Geul aanbieden aan
gemeenteraad in het kader van verantwoording
college van de zorgtaak voortvloeiende uit
wettelijke regelgeving.
Het reeds door het college vastgestelde verslag
Archiefinspectie 2011 gemeente Valkenburg
aan de Geul ter uitvoering van hun taak ter
kennis te brengen aan de gemeenteraad.
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Akkoord.

Budget inburgering en integratie.
U wordt geadviseerd te beslissen:
- Het restbudget van 39.668,-- te
oormerken voor inburgering en
integratie;
- Een structureel bedrag op te nemen
van 10.000,-- vanaf 2013 ten behoeve
van inburgering en integratie;
- Dit voorstel in de komende kaderbrief
op te nemen zodat een integrale
afweging kan plaatsvinden.
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Akkoord.

Verzoek van Stichting Vestingstad Valkenburg
voor een incidentele subsidie om de lesbrief en
een speurtocht over de vestingstad Valkenburg
te subsidiëren.
Een incidentele subsidie beschikbaar stellen
van 1.576,-- voor de kosten van de lesbrief en
de speurtocht.

11

Akkoord.

Akkoord (rapport ter inzage inleggen).

Bezwaarschrift gericht tegen
planschadevergoeding en met name tegen
vergoeding kosten deskundige rechtsbijstand.
Het bezwaarschrift deels gegrond verklaren en
het besluit:
1. Voor wat betreft het uit te keren
bedrag aan tegemoetkoming in de
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Akkoord.

planschade te handhaven op 12.700,2. geen aansluiting meer te zoeken bij het
Bbp voor wat betreft de vergoeding van
gemaakte deskundigenkosten, maar de
redelijk gemaakte kosten te vergoeden
zijnde een bedrag van 990,--. Op
bijgevoegd overzicht hebben wij de te
vergoeden bedragen in oranje kleur
aangestreept;
3. pagina 3, tweede zin van het bestreden
besluit als volgt te wijzigen: Echter wij
vragen in onze verordening niet
expliciet om een taxatierapport maar
geven op het aanvraagformulier onder
punt 10 aan dat de hoogt e van het
bedrag voldoende moet worden
gemotiveerd bij voorkeur d.m.v. een
taxatierapport
14

BO &
WO

Weigeren vaststellen wijzigingsplan
regenwaterbuffers.
Het wijzigingsplan voor de aanleg van
regenwaterbuffers op de locaties Molenweg
(Walem), Beekstraat (Ravensbos) en Hekerweg
(Heek) niet vaststellen, onder verwijzing naar
uw eerdere besluit van 14 februari 2012.
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Akkoord.

