BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 12
augustus 2008.
AANWEZIG:

Burgemeester: drs. M.J.A. Eurlings
Wethouder: drs. H.M.L. Dauven mr. R.H.G.G. Huntjens.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris: L.T.J.M. Bongarts

AFWEZIG:

Wethouders: J.I.M. Kleijnen en W.H.M.E. Weerts

NR
1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 29 juli
2008 en 5 augustus 2008.

ADVIES
Akkoord met dien verstande dat aan het besluit
onder agendapunt 11 wordt t oegevoegd met
react ie cq zienswij ze van deze Raad .
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

N.v.t.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

N.v.t.
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GW

Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
inzake overlast inzake busparkeren
Berkelplein.
De raadsfractie van de SP antwoorden
dat de vergevorderde plannen voor het
opheffen van de busparkeerplaatsen in
afwachting van de toekomstplannen voor
het Berkelplein zijn stilgelegd.
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GW

Akkoord.

Verwiideren telefooncel Louis van der
Maessenstraat door KPN.
Kennisnemen van het voornemen van KPN Akkoord.
om de telefooncel te verwijderen en
geen verdere actie ondernemen omdat er
in de omgeving nog alternatieven
aanwezig zijn.
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AJZ

Raadsvoorstel tot vaststelling Startnotitie
Integrale Veiligheid.
Raadsvoorstel via de commissie
Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden
voorleggen aan de gemeenteraad in de
vergadering van 22 september 2008.

7

MO

Akkoord

Regeling verstrekking bijzondere bijstand
voor computerapparatuur.
Geadviseerd wordt:
Deze regeling toe te voegen aan
de door uw college vastgestelde

1

Akkoord, met dien verstande dat als de commissie
niet akkoord gaat vanwege de leeftijdsafwijking ten
opzichte van de motie een aangepast raadsvoorstel

regels bijzondere bijstand;
Deze regeling tijdelijk in te
voeren, gedurende de periode
van 1 september 2008 tot 1
september 2010. Medio
september 2010 een evaluatie
plannen aangaande continuering;
De lasten voor deze regeling te
financieren uit de extra middelen
die ten behoeve van
armoedebestrijding voor
kinderen uit arme gezinnen voor
2008 en 2009 ter beschikking zijn
gesteld door het rijk en
toegevoegd aan het
gemeentefonds. Het betreft een
bedrag van 33.000,-- voor 2008
en eenzelfde bedrag voor 2009.
Deze gelden zijn middels een
afzonderlijk collegebesluit
geoormerkt en zijn ruim
voldoende om de kosten te
financieren;
Deze regeling ter kennisname
voor te leggen aan de commissie
CSWO.
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MO

Mandatering WMO Kantoor betreffende
het terugvorderen van gelden PGB.
De directie van het WMO Kantoor
mandateren om namens de gemeente
gelden PGB terug te vorderen en zo nodig
het proces tot invordering uit te voeren.
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MO

FIN

Akkoord.

Ontwikkeling integrale dienstverlening op
het gebied van reïntegratie naar werk.
a. De ontwikkelingen van de
samenwerking voor kennisgeving
aannemen;
b. Per 1 oktober 2008 meedoen aan
het instroomteam met totaal 1
fte, dit voor de duur van een half
jaar;

10

volgt.

Toetreding tot de Gemeenschappelijke
Regeling Brandweer-GHOR Zuid-Limburg.

2

Akkoord

Voorgesteld wordt om de raad te
adviseren in te stemmen met de
Gemeenschappelijke Regeling
Brandweer-GHOR Zuid-Limburg en de
Gemeenschappelijke Verordening
Brandweerzorg en Rampenbestrijding.
Het raadsvoorstel is bijgevoegd.
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AJZ

Verzoek van Drahnier Consultancy B.V.
om te gedogen dat tot 1 november 2008
alcoholhoudende dranken verstrekt
mogen worden in de inrichting Th.
Dorrenplein 12 (Leonidas Valkenburg).
Te gedogen dat tot 1 november 2008
alcoholhoudende dranken verstrekt
mogen worden, onder de voorwaarde dat
de complete aanvraag drank- en
horecavergunning wordt ingediend.
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BZ

FAZA

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Verslag bestuurlijk overleg Wonen Zuid
d.d. 16 juli 2008.
Omdat alle onderwerpen succesievelijk
in de collegevergaderingen aan de orde
komen, dit verslag voor kennisgeving
aannemen.
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Akkoord.

Verzoek van de heer J. Starren om
bouwvergunning voor het veranderen van
een gevel van het pand gelegen op het
perceel St. Pieterstraat 9 te Valkenburg.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden conform
goedgekeurd welstandsplan.
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Akkoord.

Verbouwing ruimte Team bevolking.
De scheidingswand en bijbehorende
werkzaamheden conform de regels
aanbrengen en de kosten te dekken uit
de post 5100010/34026 materialen en
diensten derden.
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Akkoord.

Vragen ex artikel Reglement van Orde
van de fractie van de SP over het
Polfermolenproject.
De SP-fractie middels bijgaande
antwoordbrief uitnodigen voor een
gesprek over de nog openstaande vragen.
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Akkoord.

Verzoek van mr. Hardy om handhavend
op te treden tegen de uitbreiding van de
bouwmarkt en het gebruik ervan en het
verzoek van Langhout en Wiarda juristen
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Akkoord.

en rentmeesters om o.a. de bouwmarkt
in gebruik te mogen nemen en het
bouwwerk in afwachting van uw
definitieve besluitvorming te gedogen.
Het verzoek om handhaving afwijzen
hetgeen betekent dat u tegemoet komt
aan het verzoek van vergunninghouder
om te gedogen. Het verzoek tot het
opschorten van de opgelegde bouwstop
en de daarvan gekoppelde opgelegde last
onder dwangsom afwijzen.
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GW

Akkoord.

Vragen ex artikel 41 Reglement van
Orde, raadsfracties AB en CDA inzake
historische vondsten.
Raadsfracties AB en CDA antwoorden
conform bijgevoegde conceptbrief.

4

Akkoord.

