BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 14
oktober 2008.
AANWEZIG:

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

AFWEZIG:

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings.

AFD

RESUME

ADVIES

NR
1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 7
oktober 2008.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

4

MO

Benchmark WMO 2007.
De rapporten met betrekking tot de
benchmark WMO 2007 via het presidium
als bespreekpunt opnemen voor de
vergadering van de commissie CSWO op
24 november a.s.

5

MO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord, met de toevoeging dat de Cie CSWO wordt
geïnformeerd.

Adviezen welstands- en
monumentencommissie 25 september
2008.
In te stemmen met de adviezen van de
welstands- en monumentencommissie.

7

Akkoord, met dien verstande dat in de toekomst van
een dergelijk rapport een samenvatting wordt
gemaakt van de meest essentiële
ontwikkelingen/feiten.

Tussenrapportage onderzoek huisvesting
Mytylschool Fransiscusoord.
De tussenrapportage onderzoek
huisvesting Mytylschool Fransiscusoord
voor kennisgeving aan te nemen.

6

Terugkoppeling door wethouder Kleijnen van het
bezoek aan het juniorcollege te Schin op Geul.

Akkoord.

Materiaalgebruik bij herbouw en
uitbreiding van het gidsenpand bij de
Fluwelengrot.
Geen mergel te verplichten bij de
herbouw en uitbreiding van het
gidsenpand bij de Fluwelengrot.

Niet akkoord, het College houdt vast aan mergel als
bouwmateriaal.

1

8

BO &
WO

Instellen van een
haalbaarheidsonderzoek om waterkracht
van de Geul te benutten voor het
opwekken van energie ter plaatse van de
binnen de gemeente aanwezige
watermolens.
In te stemmen met het uitvoeren
van een inventarisatie door de
firma Arbra, om per locatie vast
te stellen of het opwekken van
energie haalbaar is en daarvoor
een bedrag ter beschikking te
stellen van 1000,-- (ex BTW) te
put t en uit de post Energie en
milieubeheer : 6723010/ 34200
en
De heer van de Boom van de
firma Arbra overeenkomstig
besluit per brief te berichten.

9

GW

Verkeersbesluit Kloosterbosch.
Het instellen van een gesloten verklaring
voor gemotoriseerd verkeer met het
onderbord uit gezonderd
landbouwverkeer in en om het gebied
Kloosterbosch.

10

GW

MO

MO

Akkoord.

Afrekening voorzieningen in de
huisvesting voor de basisscholen St.
Antonius en de basisschool de Plenkert.
Te bepalen dat het definieve krediet
voor het vervangen van de dakbedekking
van de basisschool St. Antonius wordt
vastgesteld op 20.245,47 en het
definitieve krediet voor het vervangen
van de lichtkoepels van de basisschool de
Plenkert wordt vastgesteld op
4.813,07.

12

Akkoord, vóór publicatie advies vragen aan de
dorpsraad.

Onkruidbestrijding: Toelating werkzame
st of dichlobenil per 1 okt ober 2008
beëindigd.
De beëindigde toelating van middelen op
basis van dichlobenil en de mogelijke
consequenties daarvan ter kennisgeving
aannemen.
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Akkoord.

Aanvragen ingevolge WWb (inclusief
langdurigheidstoeslag), IOAW, IOAZ en
BBZ.

2

Akkoord.

Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde adviezen
onder de registratienummers:
Bz08007wo, Bz08011wo.
13

MO

Subsidieverzoek Jeugdorkest Geulvallei.
1. De werkgroep Jeugdorkest
Geulvallei op grond van artikel 1
lid 1, artikel 3 lid 1 en lid 3 en
artikel 4 van de
Kaderverordening
Subsidieverstrekking Welzijn
gemeente Valkenburg aan de
Geul een incidentele subsidie
verstrekken van 2.000,-- en het
bedrag putten uit de post
incidentele subsidies
(6.541.030/4.2397).
2. aan deze bijdrage de voorwaarde
verbinden dat de werkgroep
Jeugdorkest Geulvallei een
inspanningsverplichting op zich
neemt om de niet deelnemende
muziekgezelschappen alsnog over
te halen om in het project te
participeren.
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BO &
WO

BO &
WO

GW

Akkoord

Bouwplan van de heer Spauwen: het
restylen van de bestaande garage van
t ouringcarbedrij f Het Zuiden
Touringcars , het bouwen van een
autoshowroom met werkplaats en het
bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
op een perceel op bedrij vent errein De
Valkenberg
Instemmen met het
ontwerpvrijstellingsbesluit en de
vrijstellingsprocedure starten.

16

Akkoord.

Fransche Molen aan de Lindenlaan.

Geadviseerd wordt om de
vrijstellingsprocedure te starten,
inhoudende het publiceren en ter inzage
leggen van het conceptbesluit tot
verlening van vrijstelling ex artikel 19,
derde lid WRO.
15

Akkoord.

Akkoord.

Gehandicaptenparkeerplaats Neerhem
54.
Het instellen van een
gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte

3

Akkoord.

van Neerhem 54.
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