BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 2
december 2008.
AANWEZIG:

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

ADVIES

NR
1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 25
november 2008.

Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.
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MO

Social return.
1. Wij stellen uw college voor
akkoord te gaan met de invoering
van social return in onze
gemeente;
2. Manager Backoffice en Beleid
opdracht te geven de toepassing
van social return in onze
gemeente nader vorm te geven
en te implementeren.
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GW

Akkoord.

Inzet programmamiddelen
groenvoorziening.
Uw college wordt geadviseerd in te
stemmen met de inzet van de middelen
uit de programmabegroting 2008 ten
behoeve van de volgende projecten:
1. Verwijderen bomen, aanpassen
verhardingen Van Peltstraat
Houthem 20.000,--;
2. realisatie leiconstructie
vormbomen t.b.v. lindelanen
centrum Valkenburg 59.000,-3. Verbeteren paden Geulpark
50.000,-Opdracht verstrekken voor het project
Van Peltstraat- Pastoor Ribberghstraat.

1

Akkoord.
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GW

Laden en lossen Grendelplein.
Het verkeersbesluit nemen voor de
volgende laad- en losregeling op het
Grendelplein:
Algemene laad- en losplaatsen:
geen tijdsbeperking (24 uur per
dag);
Trottoir voor Plaza en plek
toeristentreintje ( van 7.00 uur
10.00 uur;
Een stopverbod op de rijbaan
met uitzondering van 9.00-10.00
uur.
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FIN

Raadsvoorstel inzake tarieven ozb 2009.
De raad voor te stellen de tarieven 2009
vast te stellen conform bijgevoegd
raadsvoorstel.
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MO

MO

Akkoord.

Schriftelijke vraag AB-fractie krachtens
artikel 41 Reglement van Orde over
jeugddisco voor de jeugd tussen 12 en 16
jaar.
Instemmen met het antwoord op de
vraag van de fractie AB conform
bijgaande brief.

9

Akkoord.

Akkoord.

Ontwikkeling van een Gilde in Valkenburg
aan de Geul.
Instemmen met de voorstellen in
bijgaande notitie:
De oprichting van een vereniging
die zorgdraagt voor de
coördinatie van het lopende
aanbod van Gilde-activiteiten in
Valkenburg aan de Geul;
Het voornemen van deze
vereniging om haalbaarheid te
onderzoeken van verbreding van
de huidige Gilde activiteiten naar
een professioneel
dienstencentrum voor
vrijwilligers;
Het beschikbaar stellen van een
startsubsidie van 2500,-- voor
de periode van 1 jaar (binnen de
reguliere begroting uit de post
seniorenbeleid 6.620.020-42040);
Op basis van de uitkomsten van
het haalbaarheidsonderzoek van
de vereniging besluiten over de
toekomstige organisatievorm.
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Akkoord.

10

MO

Europese aanbest eding Reïnt egrat ie
Uw college wordt voorgesteld:
Akkoord te gaan met het starten
van een Europese
aanbestedingsprocedure
Reïnt egrat ie ;
Akkoord te gaan dat de
gemeente Maastricht voor de
Europese
aanbestedingsprocedure
Reïnt egrat ie wordt aangemerkt
als aanbestedende dienst, mede
namens alle deelnemende
gemeenten;
Akkoord te gaan met het
mandateren van de bevoegdheid
tot het nemen van besluiten
(opschorten, stoppen. Gunnen,
afwijzen) in het kader van de
Europese
aanbestedingsprocedure
Reïnt egrat ie aan de direct eur
van het domein sociale en
culturele zaken van de gemeente
Maastricht;
Akkoord te gaan met de
opgestelde begroting met dien
verstande dat de daarin
opgenomen kosten door de
deelnemende gemeenten
evenredig verdeeld naar
inwonersaantal, worden
gedragen;
De bijdrage in de kosten met
betrekking tot de
aanbestedingsprocedure te
financieren uit de post werkdeel
Wwb. Het betreft een bedrag van
3.195,-- (excl. BTW).
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BO &
WO

Akkoord. Wethouder Huntjens neemt niet deel aan
de beraadslaging en besluitvorming.

Bezwaarschrift gericht tegen de aan de
heer Cuijpers verleende bouwvergunning
voor het aanbrengen van een tussenvloer
in een loods en het wijzigen van de
achtergevel van de loods op het perceel
Engwegen 6.
Het bezwaarschrift conform het advies
van de commissie voor de
bezwaarschriften ongegrond verklaren en
het bestreden besluit, gecorrigeerd, in
stand laten. Het verzoek om vergoeding
van kosten afwijzen.
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Akkoord.
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BO &
WO

Inzameling kunststof verpakkingsafval
door middel van nascheiding.
Ingaande 1 januari 2009 met Essent
Milieu een overeenkomst aan te gaan
voor de nascheiding van kunststof
verpakkingsafval conform de conceptovereenkomst.
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BO &
WO

Adviezen welstands- en
monumentencommissie 20 november
2008.
In te stemmen met de adviezen van de
welstands- en monumentencommissie.
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BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

De nieuwe Wro: delegatie.

1. Kennis te nemen van de
behandeling door de commissie
SOB op 25 november 2008 van
het voorstel inzake de
gedeeltelijke delegatie van de
bevoegdheid tot het nemen van
een projectbesluit (nieuwe Wro)
2. In te stemmen met de
voorgestelde wijzigingen, zoals in
het bijgevoegde raadsvoorstel in
cursief zijn aangegeven.
16

Akkoord.

Bezwaarschrift, namens de familie van
Rennes, gericht tegen het collegebesluit
van 7 oktober 2008 waarin besloten is om
3 ambtenaren als toezichthouder aan te
wijzen en om het handhavingstraject
m.b.t. Engwegerhof verder op te pakken
en de daartoe noodzakelijke controles uit
te voeren.
Conform het advies van de commissie
voor de bezwaarschriften, het bezwaar
ingediend namens familie van Rennes,
niet ontvankelijk verklaren.
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Akkoord

Akkoord.

De nieuwe Wro: planschade.

1. Kennis te nemen van de
behandeling door de commissie
SOB op 25 november 2008 van
het voorstel tot vaststelling
procedureverordening voor
advisering tegemoetkoming in

4

Akkoord.

planschade ;

2. in te stemmen met de
voorgestelde wijziging, zoals in
het bijgevoegde raadsbesluit in
cursief is aangegeven.
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GW

Sanering verkeersborden Sibbe.
Instemmen met het bijgevoegde
verkeersbesluit om:
alle voorrangskruispunten in de
30 km/zone Sibbe op te heffen;
alle parkeerverboden in de 30
km/zone Sibbe op te heffen;
alle overige overbodige
bebording (o.a.
waarschuwingsbebording) te
verwijderen.
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GW

Akkoord.

Vervanging motordumper
gemeentewerken.
Instemmen met de aanschaf van een
Giant kniklader type D262S bij de Firma
Frissen en ing. Katerberg te machtigen
tot vervanging tot een maximum bedrag
van 18.000,-- excl. BTW, e.e.a. zoals in
detail in het advies is verwoord.
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Akkoord.

