BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 14
augustus 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 en adjunct-secretaris: L.T.J.M. Bongarts en Mr. M. Liu.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders op 7 augustus
2012.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besloten wordt dat wethouder Thijssen vanaf
heden verantwoordelijk is voor alle markten,
dus ook de weekmarkt.

4

CONC

Concept beleidsplan politie Limburg 2013-2014.
Voorgesteld wordt het concept-beleidsplan
politie Limburg via de commissie ABA ter
instemming voorleggen aan de gemeenteraad in
de vergadering van 24 september 2012 met de
mogelijkheid zijn reactie/opmerkingen kenbaar
te maken aan de beoogd regioburgemeester.

5

CONC

Handhavingsverzoek betreffende
geluidsoverlast Hotel Voncken aan het
Walramplein 1.
Geadviseerd wordt om:
- Verzoeker te berichten dat wij
voornemens zijn het verzoek om
handhaving af te wijzen in verband met
de tijdige melding van een incidentele
festiviteit die desbetreffende avond
waardoor op dat moment geen
geluidsnormen golden ten aanzien van
de inrichting waartegen het verzoek
zich richt;
- Verzoeker te wijzen op de mogelijkheid
om een zienswijze in te dienen tegen
ons voornemen om het verzoek om
handhaving af te wijzen.

6

CONC

Akkoord.

Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) van mr. M. de Ruijter van
Paulussen Advocaten ingediend namens
mevrouw Theodorou-Vos.

1

Akkoord.






7

CONC

Wob-verzoek van mr. M. de Ruijter op
de onderdelen 1 en 2 inwilligen;
Mr. M. de Ruijter mededelen dat de
informatie met betrekking tot
onderdeel 3 van het Wob-verzoek niet
bij de gemeente berust en
dientengevolge niet verstrekt kan
worden;
Aanbeveling over hoe om te gaan met
openbare en niet openbare
besluitenlijsten.

Onderzoek naar de identiteit en het imago van
Valkenburg aan de Geul.
Ik adviseer uw college de NHTV Internationaal
Hoger Onderwijs te Breda opdracht te verlenen
onderzoek te doen naar het imago en de
identiteit van onze gemeente en de kosten
daarvan ad € 2.500,-- exclusief BTW te putten
uit de post economische activiteiten.

8

W&L

W&L

W&L

BURG

Akkoord, aandacht voor jaarlijkse indexering.

Meerdere vergunningen tot tijdelijke verhuur
van leegstaande woningen.
5 aanvragen om toestemming tot verhuur op
basis van de Leegstandwet honoreren en voor
dit soort aanvragen geen leges in berekenen.

11

Akkoord.

Ingebruikgeving van een strook hellingwei nabij
de Klein Heideweg aan de heer R.W.J.
Mullenders en mevr. S.S.T. Moeskops,
Grotestraat 39, Berg en Terblijt.
Hellingwei nabij de Klein Heideweg nabij
Terblijt in gebruik geven aan fam. MullendersMoeskops tegen een vergoeding van € 100,-- op
jaarbasis en opzegtermijn van drie maanden.

10

Akkoord.

Verzoek van de Vereniging van Eigenaren van
het complex Op de Rysecamp aan de
achterzijde van het gemeentehuis om plaatsing
van een tafel met zitbank of betaling van de
kosten hiervan.
Het verzoek niet honoreren, mede om
precedentwerking ten opzicht van andere
“residentiële” wooncomplexen te voorkomen.

9

Akkoord met dien verstande dat in de
toekomst gewerkt zal worden met een
persagenda en een A (openbaar) en B-lijst
(vertrouwelijk) voor wat betreft de college
notulen.

Akkoord met toestemming tot verhuur, wel
leges heffen.

Stadsbouwmeester ook wel Dorpsbouwmeester
genoemd.
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Een stadsbouwmeester te benoemen in
plaats van de welstandscommissie;
2. De profielschets van de
stadsbouwmeester vast te stellen;

2

Besloten wordt de raad voor te stellen voor 1
jaar een dorpsbouwmeester te benoemen, die
eventueel mee participeert in de
Monumentencommissie. De Welstandsnota en
het Reglement dienen tijdig te worden

3. Het college van Burgemeester en
Wethouders te mandateren om de
stadsbouwmeester te benoemen en te
ontslaan.
12

MID

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

13

CON

CON

BURG

Een WK 2012 plaquette toe te voegen
aan de wielergalerij in de
gemeentegrot;
Hiervoor de plaquette t.g.v. EK voor
casino’s verwijderen;
De kosten van ca. € 400,-- te dekken
uit budget “Randactiviteiten WK”

BURG

S&O

Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen (inmiddels
ingetrokken) omgevingsvergunning
Walemergats.
Conform het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften, het bezwaarschrift kennelijk
niet-ontvankelijk verklaren.

17

Akkoord.

Bezwaarschriften gericht tegen verleende
exploitatievergunning Subway, Plenkertstraat
15.
Conform het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften, de bezwaarschriften
gedeeltelijk gegrond verklaren (voor wat
betreft de voorbereiding en de motivering van
het besluit) en het bestreden besluit herstellen
op de aangegeven onderdelen.

16

Akkoord.

WK 2012 Wielerplaquette in de Gemeentegrot.
-

15

Akkoord.

Verzoek om handhaving inhoudende de
handhaving op het gebruik van een bouwsteiger
als dakterras bij het adres Op de Bies 18.
Geadviseerd wordt:
- Het verzoek om handhaving van de
heer Gorissen af te wijzen en ons
voornemen hiertoe aan de heer
Gorissen kenbaar te maken;
- De heer Den Dulk schriftelijk te wijzen
op het feit dat de steiger slechts
gebruikt mag worden voor
bouwwerkzaamheden en dat de steiger
verwijderd dient te worden wanneer
deze niet noodzakelijk is.

14

aangepast.

Openluchttheater.

3

Akkoord.

Het advies is kennis te nemen van de inhoud
van de brief van het Openluchttheater d.d. 6
juli 2012.
18

W&L

Stichting Buurtbus Valkenburg-Margraten.
Ter kennisname verslag Stichting Buurtbus d.d.
30-5-2012.

19

W&L

Akkoord.

Akkoord.

Verkeersveiligheidsplan.
Het presidium voorstellen om het
aangekondigde agendapunt
“Verkeersveiligheidsplanuitvoeringsprogramma” alleen als bespreekpunt
te agenderen voor de commissie SOB d.d. 4
september 2012 en besluitvorming uit te stellen
tot na de vaststelling van de begroting.

4

Akkoord.

