BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 17 juni
2008.
AANWEZIG:

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings.
Wethouders: H.M.L. Dauven, J.I.M. Kleijnen, R.H.G.G. Huntjens en W.H.M.E. Weerts.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris: L.T.J.M. Bongarts.
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AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 10 juni
en 12 juni 2008.

ADVIES
Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Terugkoppeling door wethouder Huntjens
van het zgn. IGOT-overleg (Inter
Gemeentelijk Overleg Toerisme).
Maastricht hoopt op support van de
omliggende gemeenten voor hun
kandidaatstelling Maastricht Culturele
Hoofdstad 2018.
Terugkoppeling door wethouder Huntjens
uit de commissie SOB. Behoudens enkele
(technische) aanpassingen waren de
raadsstukken akkoord.
Terugkoppeling door wethouder Weerts uit
de commissie EFT. De wethouder
Financiën en de secretaris zullen de tekst
van de kadernota aanpassen op het
onderdeel doel en positionering kadernota
en het onderdeel wijk en leefbaarheid
(incl. kaderstelling). Daarnaast zal worden
aangegeven dat het College de raad zal
voorstellen volgend jaar de rekening 2008
en de voorjaarsnota gelijktijdig te
behandelen.
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MO

Concept-verslag van een vergadering van
het bestuur van de Sportraad Valkenburg
aan de Geul op 15 april 2008.
Het bestuur van de Sportraad mededelen
dat:
1. u het concept-verslag van de
bestuursvergadering van de
Sportraad van 15 april 2008 voor
kennisgeving hebt aangenomen;
2. naar een oplossing wordt gezocht
voor het parkeerprobleem aan
het Odapark voor de gebruikers
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Akkoord.
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van de Polfermolen tijdens de
kerstmarkt en dat het bestuur
daarover nog zal worden
geïnformeerd;
3. men van harte welkom is op de
ingelaste vergadering van de
commissie Economie, Financiën
en Toerisme op 24 juni
aanstaande waarin duidelijkheid
wordt verstrekt over de
resultaten van het onderzoek
naar de exploitatie van Sport- en
recreatiecentrum Polfermolen.
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GW

Samenstelling klankbordgroep
actualisering beeldkwaliteitsplan.
Instemmen met de samenstelling van de
klankbordgroep onder voorzitterschap
van de portefeuillehouder ruimtelijke
ordening, de heer Kleijnen.
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FAZA

Rapport Archiefinspectie 2008.
Het rapport Archiefinspectie 2008,
gemeente Valkenburg aan de Geul
vaststellen, inclusief het uitvoeren van
de daarin genoemde adviezen.
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BO &
WO

Akkoord.

Afhandeling schade brandweervoertuig
na verkeersongeval 2 juni 2008.
Akkoord te gaan met vergoeding schade
brandweervoertuig, voor een bedrag van
16.000,-- te ontvangen van Centraal
Beheer 13.850,-- en van opkoper
autowrak 2150,--.
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Akkoord.

Bezwaarschriften ingevolge WWB, IOAW,
IOAZ,Bbz en WMO.
Voorgesteld wordt te besluiten in
overeenstemming met de bijgevoegde
adviezen.
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Akkoord.

Aanvragen ingevolge Wwb (inclusief
langdurigheidstoeslag), IOAW, IOAZ en
BBZ.
Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig het bijgevoegde advies.
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Akkoord

Act ualisat ie 2008 van het POL 2006.
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Akkoord.

Kennisnemen van de voor Valkenburg
relevante wijzigingen.
11

BO &
WO

Adviezen welstands- en
monumentencommissie 5 juni 2008.
In te stemmen met de adviezen van de
welstands- en monumentencommissie
d.d. 5 juni 2008.
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Akkoord.

Aanvraag om sloopvergunning.

Aan Cerfontaine BV, Rijksweg 5, 6325 PE
Berg en Terblijt sloopvergunning
verlenen voor het slopen van de
asbesthoudende golfplaten van een
opstal behorende bij het pand Rijksweg
5.
14

Akkoord.

Antwoordbrief betreffende verzoek om
financiële bijdrage aan herinrichting
Kloosterkerk Valkenburg.
Het verzoek om een financiële bijdrage
aan herinrichting van de Kloosterkerk te
Valkenburg niet in te willigen en de
Protestantse Gemeente te ValkenburgMeerssen hiervan middels bijgevoegde
antwoordbrief in kennis te stellen.
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Akkoord.

Akkoord.

Claim i.v.m. schade aan een
landbouwmachine t.g.v. verzakkingen in
een weiland boven de Sibbergroeve.
De heer Weusten middels bijgevoegde
brief op de hoogte te stellen van de
stand van zaken m.b.t. de door hem
ingediende claim i.v.m. schade aan een
landbouwmachine t.g.v. verzakkingen in
een weiland boven de Sibbergroeve.
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Akkoord.
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