BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 8 mei
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/Adjunct-secretaris: L.T.J.M. Bongarts (ged.) en M. Liu (ged.).
NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 1 mei 2012.

Akkoord. Verder wordt besloten dat de resp.
portefeuillehouders bij de behandeling van de
jaarrekening in de commissie EFT op 23 mei
a.s. aanwezig zullen zijn.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

4

MO

Behandeling van aanvraag in het kader van het
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.
Overeenkomstig het voorstel op de Bbzaanvraag onder registratienummer BZ12001
positief te beslissen.
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BO &
WO

Bezwaarschrift gericht tegen
omgevingsvergunning plaatsen keermuur
Roevoetstraat 28.
Het bezwaarschrift conform het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften ongegrond
verklaren en het bestreden besluit in stand
laten.
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GW

FIN

Akkoord.

Verslag verkeerscommissie d.d. 22 maart 2012.
Akkoord met
a. conceptverslag overleg
verkeerscommissie d.d. 22 maart 2012;
b. verslag ter kennisname brengen van de
komende raadscommissie.
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Akkoord.

Akkoord.

Jaarstukken 2011.
1. De jaarstukken 2011 via de commissie
EFT door te leiden naar de
gemeenteraad ter vaststelling op 29
mei a.s.;
2. openbaar bekend maken dat de
jaarstukken 2011 voor een ieder ter
inzage liggen vanaf 9 mei a.s.
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Akkoord.

8

KV

Vragen van de PPGV in het kader van artikel 41
RvO betreffende de schade aan een WK zuil.
In antwoord op de vragen ex artikel 41 van het
RvO van de PPGV aangeven dat de gemeente de
dader(s) aansprakelijk zal stellen voor de
schade na vernieling van de WK zuil aan de
Rijksweg te Berg en Terblijt.
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WO &
LE

Onderhoudscontract maaien wegbermen 2012
t/m 2014.
De firma Henssen BV uit Schinnen opdracht
verstrekken voor de uitvoering van het bestek
“Onderhoud bermen 2012-2014”.
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BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

GW

Akkoord met tekstuele aanpassing dat alleen
medewerking wordt verleend aan
woningbouwprojecten die passen binnen de
prioritering.

Handhavingsverzoek dat betrekking heeft op
Walem 31-33.
Geadviseerd wordt om:
- Het handhavingstraject op te schorten
tot na de inwerkingtreding van het
bestemmingsplan Buitengebied 2012;
- De reactie op het verzoek tot
handhaving van de heer Huntjens op te
schorten tot na de inwerkingtreding van
het bestemmingsplan Buitengebied
2012.
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Akkoord.

Raadsinformatie betreffende effecten regionale
woonvisie.
Instemmen met bijgevoegde raadsinfo.
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Akkoord. Daarnaast wordt afgesproken dat bij
de voorjaarsnota bezien wordt of het hier
behaalde aanbestedingsvoordeel gebruikt kan
worden ter compensatie van mogelijke
tekorten binnen het groenbestek.

Bezwaarschrift gericht tegen
omgevingsvergunning bouwen erfafscheiding
Strabeek 7.
Het bezwaarschrift conform het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften gegrond
verklaren; het bestreden besluit herroepen en
de gevraagde vergunning alsnog weigeren.

11

Akkoord.

Akkoord.

Raadsnota m.b.t. ontwikkeling Geulpark.
Akkoord te gaan met het in procedure brengen
van bijgaand raadsvoorstel.
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Het College houdt vast aan het natuurlijke
overgangskarakter zonder extra verstening.

