PERSLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 22 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 15
januari 2013.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besloten wordt dat Reggefiber de
ruimte krijgt om flyers te verstrekken
in het centrum en op een zichtbare
locatie een standplaats in te nemen.
Besloten wordt dat de afdeling Wonen
& Leven per omgaande de afrastering
verwijderd van de opgeleverde weiden
rondom de brouwerij. Hierbij gaat het
College er van uit dat er geen
gevaarlijke situaties ontstaan omdat de
weiden leeg zijn.
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W&L

Bezuinigingen Stichting Trajekt.
Akkoord te gaan met bijgaande brief
richting Stichting Trajekt.

5

W&L

Vrijgeven rioleringsbudget Pelerinstraat.
Het reeds gereserveerde krediet voor
rioleringswerkzaamheden aan de
Pelerinstraat vrijgeven en toevoegen aan
de reeds beschikbaar gestelde kredieten
voor de uitvoering van de
werkzaamheden in het historisch
centrum.
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Akkoord.

Akkoord.

Vormgeving samenwerking
afvalwaterbeheer Maas en Mergelland.
1. Kennis te nemen van de geschetste
achtergronden van de regionale
samenwerking inzake afvalwater
2. Een lichte gemeenschappelijke
regeling tussen partijen inzake
samenwerking m.b.t. afvalwater en de
voorbereidingen daartoe op te starten.

1

Akkoord.

3. Instemmen met de aangegeven
kostenverdeling.
7

Bezwaarschrift gericht tegen verleende
exploitatievergunning.
Het bezwaarschrift conform het advies
van de commissie voor de
bezwaarschriften niet ontvankelijk
verklaren.

8

Bezwaarschrift gericht tegen weigering
verlenen omgevingsvergunning voor het
maken van een uitweg.
het bezwaarschrift conform het advies
van de commissie voor de
bezwaarschriften ongegrond verklaren
en het bestreden besluit in stand laten.
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W &L

BURGER

Akkoord.

Projectplan Decentralisatie Jeugdzorg
Zuid-Limburg en deelname aan fase 2.
I. Akkoord met het voorliggend
projectplan, exclusief begroting fase 3
en fase 4.
II. Instemmen met deelname aan
fase 2.
III. Afhankelijk van de uitkomst van fase
2 besluit nemen over deelname aan
fase 3.
IV. De Stuurgroep Decentralisatie
Jeugdzorg in kennis stellen van uw
besluit.
V. Het invoeringsbudget Jeugdzorg aan
te wenden voor dekking van het kosten.
Het restantbudget reserveren voor
overige invoeringskosten.
VI. Kennis nemen het plan van aanpak
“Doorontwikkeling CJG Heuvelland met
het oog op de transitie jeugdzorg".
VII. De commissie CSWO op de hoogte
stellen van het bovenstaande.
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Akkoord.

Akkoord.

Wijzigingsplan en omgevingsvergunning
regenwaterbuffer Heek.
1. Kennis nemen van de aanvraag
omgevingsvergunning alsmede de
aanvraag om een wijzigingsplan
vast te stellen voor het
realiseren van een
regenwaterbuffer aan de
Hekerweg ong. in Valkenburg;
2. Voornemens zijn de
omgevingsvergunning te
verlenen en het wijzigingsplan
vast te stellen conform de
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Akkoord.

coördinatieregeling o.g.v. artikel
3.30 Wro;
3. Dit voornemen publiceren en
gedurende 6 weken ter inzage
leggen, om de gelegenheid te
bieden zienswijzen in te dienen;
4. Indien er geen zienswijzen
worden ingediend, het
wijzigingsplan vaststellen en de
omgevingsvergunning verlenen;
5. Indien er wel zienswijzen
worden ingediend een definitief
besluit nemen, met
inachtneming van deze
zienswijzen.
Voorzitter.
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