Perslijst:
vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 9 oktober 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 R. Meijers.
Secretaris: L.T.J.M. Bongarts

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen (A) van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 2 oktober
2012

Akkoord

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken.

4

S&O

Ondernemer van het jaar.
Het advies is dat het college, ter voorbereiding
op de bijeenkomst met het panel van
professionals, een lijst opstelt met mogelijke
ondernemers van het jaar 2012 waaraan zij de
voorkeur geven.

5

S&O

Mandaatverlening aan het bestuur van de
Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)
voor het houden van een Europese
aanbesteding van de opslag, overslag, transport
en verwerking van huishoudelijk restafval (HRA)
en Groente-, fruit- en tuinafval (GFT).
Akkoord te gaan met het voorstel van het ASLbestuur.

6

MID

CONC




W&L

Akkoord.

Evaluatie commissie bezwaarschriften 2011.


8

Akkoord.

Financiële effecten van de septembercirculaire
voor het verloop van de begrotingsresultaten.
Akkoord te gaan met het bijgevoegde
raadsvoorstel inzake de financiële gevolgen van
de septembercirculaire.

7

Akkoord, met dien verstande dat dit
agendapunt voor wat betreft het opstellen
van een lijst van mogelijke ondernemers
wordt besproken tijdens de eerstvolgende
heidag van het College.

De evaluatie commissie
bezwaarschriften 2011 voor
kennisgeving aannemen;
De vereiste aandacht besteden aan de
in de evaluatie opgenomen
aanbevelingen;
Kennis nemen van de reactie van het
MT.

Verkeersbesluit instellen parkeerverbod.

1

Akkoord met dien verstande dat het College
een overzicht wenst van de ondernomen
acties door het MT.

Instemmen met het concept verkeersbesluit om
een parkeerverbod in te stellen op een
gedeelte van de Kleinstraat te Berg.
9

W&L

Verkeersbesluit instellen 60 km-zones
buitengebied.
Instemmen met het voornemen om de
maximumsnelheid te verlagen van 80 km/u
naar 60 km/u en het plaatsen van bijbehorende
60-km zonebebording.

10

W&L

W&L

W&L

W&L

W&L

W&L

Akkoord.

Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2016.
Instemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel
met bijgevoegd het beleidsplan Openbare
Verlichting 2012-2016 en dit plan ter
vaststelling via het presidium voorleggen aan
de gemeenteraad voor de raadsvergadering van
5 november 2012 en daarmee de kaders voor de
uitvoering van het gemeentelijk openbare
verlichtingsbeleid voor de komende jaren uit te
zetten.

15

Akkoord.

Raadsvoorstel proces openbare ruimte
winkelcentrum.
Het college wordt geadviseerd het bijgevoegde
raadsvoorstel goed te keuren en te laten
verstrekken aan de gemeenteraad.

14

Akkoord.

Tijdelijke snelheidsbeperking Broekhem.
Het advies is om in het kader van
verkeersveiligheid in te stemmen met een
tijdelijke verlaging van de maximum snelheid
naar 30 km/uur vanaf Broekhem 60 tot aan
Broekhem 88 door het plaatsen van 2 borden
met snelheidsaanduiding en controle-symbool.

13

Akkoord.

Infobulletin inzake afspraken omtrent quad
gebruik.
Indien u akkoord bent met het bijgevoegde
infobulletin, graag verspreiden onder de
raadsleden.

12

Akkoord.

Verkeersbesluit instellen van 30 km zone
Putweg.
Instemmen met het concept verkeersbesluit om
de adviessnelheid 30 km/u op de Putweg te
vervangen voor de bebording 30 km zone.

11

Akkoord.

Aankoop zoutboxen.

2

Akkoord.

Afdelingshoofd Wonen en Leven mandateren
om:
1. 10 zoutboxen van 400 liter aan te
kopen;
2. Meteo Consult opdracht verstrekken
voor de web-applicatie;
3. Samen met het kernenoverleg de
locaties van de zoutboxen te bepalen.
16

S&O

Akkoord.

Vaststellen raadsinformatiebrief.
1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over
de ontwikkelingen van de afgelopen
week op het dossier Licom
(gelijkluidend voor de 11
aandeelhoudende gemeenten)
vaststellen;
2. In verband met een tijdige en uniforme
informatieverstrekking naar de 11
gemeenteraden, de portefeuillehouder
machtigen om de wekelijks te
verzenden raadsinformatie, namens het
college te bekrachtigen.

3

Akkoord.

