BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 28
augustus 2012.
AANWEZIG:

Burgemeester drs. J.M.A. Eurlings.
Wethouders : W.J.M. Thijssen en drs. J.H.J. Hendrikx.

AFWEZIG:

Wethouders : drs. H.M.L. Dauven en C.M.H. van Melsen.
Secretaris: L.T.J.M. Bongarts.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders op 21 augustus
2012 (A+B).

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

N.v.t.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Het College constateert dat de basalt op veel
plekken niet goed ligt. Enerzijds heeft nog
geen oplevering plaatsgevonden, anderzijds
begrijpen burgers het niet. Besloten wordt ter
zake actief te communiceren.

4

BO

Vaststellen Organisatiebesluit.
Akkoord met bijgevoegd Organisatiebesluit.

5

S&O

Artikel 41 vraag van de SP betreffende UMTS
masten en mediation traject Walem.
De bijgevoegde antwoordbrief van de SP doen
toekomen.

6

S&O

S&O

Akkoord.

Herhaling aanbesteding ondervangen
aardpijpen Sibbergroeve.
1. Met de 2 voorgestelde blokbrekers
opnieuw een meervoudig onderhandse
aanbestedingsprocedure voor het
opvangen van aardpijpen in de
Sibbergroeve opstarten;
2. Een rekenvergoeding ter hoogte van
€2.500,-- reserveren voor de inschrijver
waaraan het werk niet gegund wordt
mits de inschrijving correct en
compleet is.

7

Akkoord, de raad informeren.

Niet akkoord, het College kiest voor een
openbare aanbesteding.

Concessie mergelbouwsteen Kleijnen.
Mergelbouwsteen Kleijnen toestemming te
geven voor het winnen van mergel onder een
deel van de Maastrichterweg en de
overeenkomsten te laten ondertekenen door de

1

Niet akkoord, het College wenst alleen
toestemming te geven als vooraf een
planschadeovereenkomst wordt getekend voor
alle claims in de toekomst.

burgemeester.
8

S&O

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg.
Uitruil arbeidsjaren 2012.
1. Instemmen met de door het
Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid
Limburg voorgestelde uitruil van
arbeidsjaren 2012 tussen de
verschillende bij het
Werkvoorzieningsschap aangesloten
gemeenten;
2. Het Werkvoorzieningsschap Oostelijk
Zuid-Limburg te machtigen deze uitruil
te melden bij het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.

9

CONC

Openbaarmaking van het rapport “Controles
Toeristen belasting”.
De gegevens uit het rapport “Controle
Toeristenbelasting” op dit moment niet
openbaar maken.

10

CONC

W&L

Akkoord, met dien verstande dat een
infobulletin wordt opgesteld voor de Raad en
de pers, waarin de algemene bevindingen en
de beleidsaanbevelingen worden verwoord.
Tevens wordt het rapport ter inzage gelegd
voor de raad.

Afspraken Veolia in verband met Red Bull
Crashed Ice Valkenburg Limburg 2012.
In aansluiting op het besluit 14 augustus,
nummer 5, bepalen dat het bedrag van €
8.600,-- exclusief BTW voor het gedeeltelijk
dekken van het tekort van Veolia ten behoeve
van de extra treininzet op 4 februari 2012
wordt gedekt uit het restant budget
“organisatiekosten Red Bull Crashed Ice”
waarvoor al eerder een krediet werd verleend.
Het bedrag betaalbaar stellen onder de
voorwaarde dat de vereiste
accountantverklaring is verkregen.

11

Akkoord.

Akkoord.

Integrale schuldhulpverlening.
Uw college wordt geadviseerd:
- In te stemmen met voortzetting van
inkoop en diensten betreffende
integrale schuldhulpverlening bij de
Kredietbank Limburg op basis van de
“Dienstverleningsovereenkomst
Schuldhulpverlening Gemeente
Valkenburg aan de Geul en Kredietbank
Limburg 2012”;
- In te stemmen met het inzetten van
geraamde middelen voor de kosten van
integrale schuldhulpverlening. Voor het
kalenderjaar 2012 betreft het een
bedrag ad € 80.000,--.

2

Akkoord.

12

KV

Kerststad Valkenburg 2012.
1. De raad via het presidium voorstellen
om:
a.
Voor de verdere ontwikkeling
van Kerststad Valkenburg in 2012
een bedrag beschikbaar te stellen
van €27.000,-- en dit budget te
putten uit de algemene
dekkingsreserve;
b.
In te stemmen met de
voorfinanciering van een bedrag ad
€ 42.000,-- ten behoeve van de
ontwikkeling en bouw van een
nieuwe Kerstparade onder de
voorwaarde dat dit bedrag vanaf
2014 volledig en verdeeld over vier
gelijke jaarlijkse termijnen, van de
stichting Kerststad Valkenburg
wordt terugontvangen;
c.
In de door Bokpop geleden
schade naar aanleiding van de
brand in een hal op het Leeuw
terrein een bedrag beschikbaar te
stellen van € 6.250,-- en dit bedrag
te dekken uit de exploitatiereserve
welzijnsactiviteiten.
2. Het verzoek van het VOC om gebruik te
maken van gemeentelijk eigendom voor
de organisatie van een Kerstfair
afwijzen.

13

BO

Projectorganisatie centrumplan en gevolgen
voor overeenkomsten.
Het college wordt geadviseerd:
 In te stemmen met de aanpassingen in
de organisatie.
 De gevolgen voor de overeenkomsten
goed te keuren.

14

Conc.

Het College gaat akkoord met de matching
van 25.000,- Euro met Haacht. Het bedrag
wordt ter beschikking gesteld aan de Stichting
waarbij afspraken worden gemaakt over de
bestemming.
Voor de overige voorstellen geldt dat de
kosten voor 1:1 worden gematcht tussen
gemeente en ondernemers waarbij de
rekening voor de helft via verhoging van
precario bij alle ondernemers komt te liggen.

Handhaving controles Flexteam en
geluidcontroles.
1. Kennis te nemen van de resultaten van
de geluidcontroles van 25-8-2012;
2. Instemmen met inhuur derden voor extra
controles en juridische afhandeling;
3. De kosten hiervan tijdelijk te putten uit
het incidentele budget voor veiligheid;
4. De raad te verzoeken hiervoor
structureel additionele middelen in te
zetten;
5. Handhavingsbesluiten mandateren aan
de burgemeester als coördinerend
portefeuillehouder handhaving.

3

Akkoord.

Afdoeningsmandaat aan de burgemeester.

