BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 29 juli
2008.
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AANWEZIG:

Burgemeester: drs. M.J.A. Eurlings
Wethouder: mr. R.H.G.G. Huntjens.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris l.s.: ir. J.F. de Groot

AFWEZIG:

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

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 22 juli
2008.

ADVIES

Akkoord.
2

P&O

Personeelsaangelegenheden.
Akkoord,

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.
Geen.
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MO

Bezwaarschriften ingevolge WWB, IOAW,
IOAZ, Bbz en WMO.
Voorgesteld wortd te besluiten
overeenkomstig het bijgevoegde advies.
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MO

Subsidieverzoek publiekscampagne Take
Care, mant elzorg in Limburg van het
Huis van de Zorg.
Akkoord te gaan met het subsidieverzoek
van het Huis voor de Zorg en een bedrag
ter beschikking te stellen van 0,20 per
inwoners ( 3.420,--). Dit bedrag kan
worden geput uit de voorziening Welzijn.
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MO

Akkoord.

Akkoord.

Screening bestand uitkeringsgerechtigden
door een medewerker van de Yonder
Preventie & Reintegratie BV.
1. Overgaan tot het inhuren van een
consulent van de Yonder
Preventie & Reintegratie BV voor
de screening van (een deel van)
het uitkeringsbestand op de
mogelijkheid voor de inzet van
de arbeidsmarktinstrumenten
groeibaan,
voorbereidingsovereenkomst,
loonkostensubsidie en
Transferium Werk en Bijstand;

1

Akkoord.

2. De kosten welke hiermee zijn
gemoeid putten uit het budget
Werkdeel WWB;
3. akkoord te gaan met de
bij gevoegde Overeenkomst
Werktoeleidingsproject zittend
bestand gemeente Valkenburg
aan de Geul
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FIN

Verzoek tot plaatsing driehoeksborden
ten behoeve van Euregionale
veiligheidsdag.
De gevraagde vergunning te verlenen.
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BO &
WO

Adviezen welstands- en
monumentencommissie 17 juli 2008.
In te stemmen met de adviezen van de
welstands- en monumentencommissie
d.d. 17 juli 2008.
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BO &
WO

BR

BO &
WO

Akkoord.

Aanvraag gebruiksvergunning (vergunning
brandveilig gebruik) voor het bouwwerk,
gelegen Grotestraat- Centrum 26 te
Valkenburg aan de Geul.
Gebruiksvergunning verlenen aan café
Agora onder de gestelde voorwaarden
voor het bouwwerk Grotestraat 26 te
Valkenburg aan de Geul.
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Akkoord.

Ontruiming pand Prof. Cas. Ubaghslaan
34.
Voor het geheel ontruimen van het pand
aan de Prof. Cas. Ubaghslaan 34 opdracht
te verstrekken voor een bedrag van
3445,59 excl. BTW en de kosten ten laste
te brengen van de post onvoorzien.
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Akkoord.

Akkoord.

Ingekomen brief van de Stichting Teekens
aan de Wand betreffende
aanstraalverlichting van de inmiddels
aangebrachte Muurschilderingen in
Valkenburg Centrum.
A. Het verzorgen van de aanvraag
naar Essent Lighting door de
gemeente Valkenburg aan de
Geul namens en in samenspraak
met de Stichting Teekens aan de
Wand;
B. Het niet (mede) financieren van
de aansluitkosten;
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Akkoord.

C. Essent Lighting vragen de
mogelijkheden aan te geven voor
subsidie;
D. Het toestemming geven, met
tussenkomst van Essent Lighting,
voor het aansluiten op het
lichtmasten-stroomnet zodat de
energierekening en onderhoud
structureel voor rekening van de
gemeente Valkenburg aan de
Geul komt.
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BO &
WO

Verzoek van de heer Donners van
Abshoven Register Accountants namens
Club Europe Holland B.V. voor de
vestiging van een internetcafé plus twee
appartementen in het pand Walramplein
5.
De aanvrager laten weten dat het college
niet meewerkt aan zowel de vestiging
van een internetcafé op de begane grond
als de realisatie van twee appartementen
op de verdieping van het pand
Walramplein 5 omdat de gemeente op
deze locatie, samen met de eigenaar,
een totaalontwikkeling van het hotel plus
bijbehorende panden, nastreeft.
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BO &
WO

Akkoord.

Brief van Mooi Geulzicht over de
bouwaanvraag voor de bouw van 6
woningen aan de Polfermolen.
Aan Mooi Geulzicht schriftelijk laten
weten dat het perceel aan de
Polfermolen, waar de bouwaanvraag op
betrekking heeft, nooit deel heeft
uitgemaakt van de overeenkomst met 3W
omdat de eigenaar al plannen had voor
woningbouwontwikkeling in eigen beheer
op deze locatie voor de planontwikkeling
voor de Geulhallocatie startte.
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Akkoord.

