PERSLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 7 mei
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

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van de burgemeester en
wethouders van 23 april 2013.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Het College gaat
akkoord met de inhoud
van de presentatie die
plaatsvindt in de
gecombineerde
Commissie EFT/SOB
inzake de evaluatie
verkeersmaatregelen
hoofdwegennet/Reinald
straat. Op basis van de
reacties van de
Commissie vindt
besluitvorming plaats.

4

PROGR

Afwijzende beschikking van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed op een verzoek om een bijdrage in de
kosten van het winddicht en waterdicht maken van het
gebouw, waarin zich de watermolen van de voormalige
Bierbrouwerij De Leeuw bevindt.
De afwijzende beschikking van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed voor kennisgeving aan te nemen.

5

W&L

Verkeersbesluit taxistandplaatsen op het Walramplein.
Instemmen met het concept verkeersbesluit om de
taxistandplaatsen op het Walramplein te verplaatsen naar
de locatie aan de zijde van de Geul.

6

W&L



W&L

Akkoord.

Dynamische afsluitingen voetgangersgebied centrum.


7

Akkoord.

Het voornemen tot gunning uitspreken aan BAM
Infrastructuur Mobiliteit B.V.
De projectleider herinrichting openbare ruimte
mandateren voor de verdere afhandeling binnen
de gestelde financiële kaders.

Aanbesteding parkeerapparatuur.

Akkoord.




8

W&L

Het voornemen tot gunning uitspreken aan
Taxameter Centrale B.V.
De projectleider herinrichting openbare ruimte
mandateren voor de verdere afhandeling binnen
de gestelde financiële kaders.

Aanvraag vergunning voor tijdelijke verhuur van
leegstaand appartement Rijksweg 149D in Berg en
Terblijt.
Gevraagde toestemming voor tijdelijke verhuur op basis
van de Leegstandwet verlenen.

9

MIDD

Niet akkoord.

Jaarstukken 2012.
De jaarstukken via de commissie EFT door te leiden naar
de Raad ter vaststelling op 1 juli 2013.
Openbaar bekend te maken dat de jaarstukken 2012 voor
een ieder ter inzage liggen vanaf 15 mei aanstaande.

10

Akkoord.

Akkoord.

Jaarverslag 2012, het Integraal toezicht en
handhavingsbeleid 2013-2016 alsmede het
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2013.
Geadviseerd wordt om:
1. Het Jaarverslag 2012 vast te stellen en dit aan de
Raad op 27 mei 2013 via de commissie ABA op 13
mei 2013 ter kennisname aan te bieden.

2. Het Integraal toezicht en handhavingsbeleid 20132016 vast te stellen en dit aan de Raad op 27 mei
2013 via de commissie ABA op 13 mei 2013 ter
kennisname aan te bieden.
3. Een keuze te maken uit:
A HUP 2013 zonder bestuurlijke
speerpuntenvariant uit te voeren binnen de
huidige formatie;
B HUP 2013 uit te voeren met bestuurlijke
speerpuntenvariant en daarvoor de benodigde
formatie (2 FTE) beschikbaar te stellen;
en te kiezen voor optie B.
4. Optie B te bespreken in de commissie ABA van 13
mei 2013 en voor te stellen om bij de behandeling
van de Kaderbrief in juli de dekking voor met de
hiervoor benodigde formatie aan te geven zodat
alsdan besluitvorming kan plaatsvinden.
5. De portefeuillehouder Financiën opdracht te
geven om samen met zijn collega-wethouders en
het hoofd Middelen te bekijken of en zo ja welke
mogelijkheden er zijn waarbij tevens door het
College de afweging wordt gemaakt op welke

Het gestelde onder ad 1
is akkoord en was al
besloten in de
Collegevergadering van
23-4-2013.
Het overige wordt
aangehouden in
afwachting van
richtingbepalend
afstemmingsoverleg
met het Presidium.

wijze de financiële middelen zullen worden
ingezet (flexibel via inhuur op contractbasis
danwel in de vorm van uitbreiding van formatie).

