BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 22 juli
2008.
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AANWEZIG:

Wethouders: H.M.L. Dauven en W.H.M.E. Weerts.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris l.s.: ir. J.F. de Groot

AFWEZIG:

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings.
Wethouder: mr.R.H.G.G. Huntjens en J.I.M. Kleijnen.
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RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 15 juli
2008.

ADVIES

Akkoord.
2

P&O

Personeelsaangelegenheden.
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SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.
Besproken.
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BO &
WO

Voorontwerp bestemmingsplan
bungalowpark Kasteeldomein Cauberg
annex
retentiebassin/natuurcompensatie.
Als de inrichtingsplannen voor de
terreinen van de Valkenburgse Boys
voldoende concreet zijn een standaard
migratie en compensatieovereenkomst
tussen gemeente en provincie opstellen
plus een overeenkomst tussen de
gemeente en de toekomstige beheerder
van het gebied, waarin de herinrichting
en het beheer van het gebied vastligt.
Deze overeenkomsten opnemen als
(verplicht) onderdeel van het ontwerp
bestemmingsplan Bungalowpark
Kasteeldomein Cauberg annex
retentiebassin /natuurcompensatie en
het bestemmingsplan ter visie leggen.
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FIN

Akkoord

Verklaring van het college over de
betrouwbaarheid van de cijfers bij de
IV3-aanlevering ten behoeve van het CBS
inzake het 2e kwartaal 2008.
Akkoord met het afgeven van
bijgevoegde IV3-verklaring inzake het 2e
kwartaal 2008.
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Akkoord.
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MO

Spoedaanvraag ingediend op 24 juni 2008
in het kader van de onderwijshuisvesting,
ingediend door Stichting INNOVO m.b.t.
het mogen verwijderen van de
asbesthoudende dakbedekking en het
vervangen van golfplaten van de
fietsenstalling basisschool H. Hart te
Sibbe.
Ik adviseer u te besluiten om:
Deze aanvraag als spoedaanvraag
aan te merken en toe te voegen
aan het reeds vastgestelde
huisvestingsprogramma 2008;
Een bedrag van 4.093,60
beschikbaar te stellen voor het
verwijderen en vernieuwen van
de dakbedekking van de
fietsenstalling basisschool H.
Hart te Sibbe en dit bedrag te
putten uit de reserve huisvesting
onderwijs.
Instemmen met het verzoek van
Stichting INNOVO om aan
Starmans Asbestsanering
opdracht te verstrekken om in de
zomervakantie tot uitvoering van
de werkzaamheden over te gaan.
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MO

Bezwaarschriften ingevolge diverse
regelingen Werk en Inkomen.
Besluiten conform de adviezen genoemd
onder Bzw0806, Bz7018wo, Bz08003wo.
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AZ/
BEV

MO

Akkoord.

De nieuwe verkiezingen

Aanschaf stemhokjes en stembussen bij
de firma Van Beem & Van Haagen BV.
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Akkoord.

Akkoord.

Introductie gezondheidscheque.
1. Akkoord te gaan met de
introductie van de
gezondheidscheque voor een
periode van 1 jaar;
2. de kosten van de
gezondheidscheque worden
geput uit de post lokaal
gezondheidsbeleid
(6.716.010.142.043)
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Akkoord.
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MO

Gebruik scootmobiel.
Voorgesteld wordt de onder punt 4 van
deze nota geformuleerde beleidsregel
vast te stellen en akkoord te gaan met de
in het concept bijgevoegde brief.
Ter kennisname het vermelde onder punt
8 (wetenswaardigheden) van deze nota !
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MO

Afrekening en eindrapportage van de
HuisKamer van Houthem in het kader van
de provinciale subsidie Voorzieningen
Leefbaarheidsfonds 2006 en de
beleidsregel Viltaliteitsfonds.
1. Akkoord te gaan met de
afrekening en de eindrapportage;
2. de afrekening en eindrapportage
voor 1 augustus opsturen naar de
provincie Limburg.
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BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Eigendomspanden Reinaldstraat 7-9 en
Reinaldstraat 19.
Beide panden in tijdelijk beheer en
gebruik geven aan het bureau Ad Hoc
Beheer te Maastricht.
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Akkoord.

Akkoord.

Ingekomen brief provincie m.b.t. nieuwe
werkwijze bij bestemmingsplannen/
projectbesluiten nieuwe Wro.
Bijgevoegde brief is aan alle collegeleden
afzonderlijk gemaild. Deze brief ter
kennisgeving aannemen.
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Akkoord.

