BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 4
september 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: L.T.J.M. Bongarts
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RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 28 augustus
2012

Akkoord, met dien verstande dat het besluit
als vermeld onder agendapunt 15 wordt
gewijzigd in “akkoord”.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken

4

CONC

Handhavingsverzoek betreffende een keerwand
op het perceel aan de Roevoetstraat 28.
Geadviseerd wordt:
- Te besluiten dat het verzoek om
handhaving van de heer Van Gorcum
(verzoeker) definitief wordt
afgewezen;
- De heer Van Gorcum hiervan
schriftelijk in kennis te stellen en te
wijzen op de mogelijkheid van bezwaar
tegen dit besluit.
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CONC

Horecasanctiebeleid.
Voorgesteld wordt voorshands in te stemmen
met het concept horecasanctiebeleid ter
bespreking in de commissie ABA en het
uiteindelijke horecasanctiebeleid vervolgens in
te schuiven in nog vast te stellen nota
“integraal toezicht- en handhavingsbeleid 20122015”
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CONC

Akkoord.

Akkoord.

Overtreden maatwerkvoorschriften
horecabedrijf “Karma”Grote Straat Centrum 6.
Geadviseerd wordt:
- Te besluiten uw voornemens kenbaar te
maken een last onder dwangsom op te
gaan leggen teneinde de overtreding
van de maatwerkvoorschriften te
beëindigd te houden;
- Overtreder kenbaar te maken dat hij de
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Akkoord.

gelegenheid heeft om een zienswijze
tegen dit voornemen in te dienen.

7

S&O

Advies Wsw-raad van de gemeenten Vaals,
Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul
aangaande de opzet en ontwikkeling van pilots
om mensen met een Wsw-indicatie te plaatsen
bij gemeenten.
1. Kennis te nemen van het advies van de
Wsw-raad over de Wsw-pilots;
2. Dit advies te betrekken bij de verdere
inrichting van de pilots;
3. De Wsw-raad met bijgaande
conceptbrief te antwoorden;
4. De gemeente Vaals berichten dat
akkoord wordt gegaan met de inhoud
van de conceptbrief en het, ook
namens onze gemeente, versturen
hiervan aan de regionale Wsw-raad.
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CONC

Noodstroomvoorziening gemeentehuis.
Het advies is in te stemmen met het plaatsen
van een tijdelijke noodstroomvoorziening van
14 t/m 24 september 2012 (tijdens het WK
Wielrennen).
De kosten van € 412,50 afdekken uit de post
“hulpmiddelen rampenbestrijding”.
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JO

Akkoord.

Akkoord.

Wob verzoek.
De gevraagde informatie verstrekken.
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Akkoord.

