PERSLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 15 januari
2013.
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 EN ADVIES

BESLUIT

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 8
januari 2013.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

4

Concern

Handhavingsverzoek.
De eigenaar van het perceel Engwegen 6
en diens gemachtigde (verzoekers)
alsmede de eigenaar van het perceel
Engwegen 4 middels de bijgevoegde
conceptbrief mede te delen, dat uw
college voornemens is het
handhavingsverzoek van 12 oktober 2012
af te wijzen.

Akkoord.

Betrokkenen in de gelegenheid stellen
om naar aanleiding van uw voornemen
een zienswijze in te dienen.
5

Middelen

Uitvoeringsbesluiten op basis van door de
raad vastgestelde verordening
parkeerbelastingen.
De uitvoeringsbesluiten vast te stellen en
te publiceren.

6

Middelen

Begrotingstoezicht Provincie.
Ter kennisname.

7

Middelen

W&L

Akkoord.

Accountantscontrole boekjaren 2013 en
2014.
Het voorstel door te leiden naar het
Presidium.

8

Akkoord, aandacht voor communicatie
met name voor die parkeerplaatsen die
gaan verdwijnen.

Akkoord.

Ledenbestand Seniorenraad Valkenburg
aan de Geul.
Uw college wordt geadviseerd in te
stemmen met de benoeming van de heer

Akkoord.

L. Scholten en de heer F. Hendriks tot
nieuwe leden van de Seniorenraad
Valkenburg aan de Geul.
9

W&L

Overeenkomst inzake
eigendomsverhoudingen en gebruik “de
brug”.
Akkoord te gaan met bijgaande
overeenkomst inzake
eigendomsverhouding en gebruik "de
Brug".

10

W&L

Akkoord.

Overheveling begeleiding vanuit de
AWBZ naar de Wmo.
Akkoord te gaan met:

Akkoord.

Het plan van aanpak fase 2 dat is
gebaseerd op participatie van 18
Zuid-Limburgse gemeenten met inzet
van lokale deskundigheid.
De totale kosten voor fase 2 bedragen
€ 3.918,40; deze kosten kunnen worden
geput uit de invoeringskosten
begeleiding.
11

W&L

Het realiseren van een
jongerenontmoetingsplek te Berg en
Terblijt
Ermee akkoord te gaan dat opdracht
wordt verleend voor het leveren en
plaatsen van een
jongerenontmoetingsplek te Berg en
Terblijt. De geraamde kosten ad
€ 7.430,00 te putten uit de restbudget
2012 van de post uitvoering project
speelobjecten, onderdeel
speelvoorzieningen (functienr. 6580050
34507).

12

Burger

Akkoord.

Omgevingsvergunning bedrijfswoning,
schuilgelegenheid en in-/uitrit landgoed
Kloosterbosch.
De omgevingsvergunning voor het
oprichten van een bedrijfswoning, het
maken van een uitweg en het oprichten
van een schuilgelegenheid aan de
Stevensweg ong. in Valkenburg aan de
Geul, verlenen.

Akkoord.

