BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
8 juni 2010.
AANWEZIG:

NR
1

RESUME
De notulen van de vergaderingen van
burgemeester en wethouders van 1 juni 2010.

ADVIES
Akkoord.
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Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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Gewestelijke en overige aangelegenheden.

Besloten wordt dat de secretaris een
collegevoorstel niet in de route brengt voor
bespreking in het College als de
portefeuillehouder het niet heeft afgetekend.
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AFD
FAZA

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings
Wethouders: drs. H.M.L. Dauven, C.M.H. van Melsen, W.J.M. Thijssen en drs. J.H.J.
Hendrikx.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris: L.T.J.M. Bongarts.

FIN

Verlenen achtervang garantie Woningstichting
Berg en Terblijt.
De gevraagde achtervang garantie te verlenen.
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AZ/
BEV

Beleidsplan integrale veiligheid en
leefbaarheid.
Instemmen met de voorliggende raadsnota.
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AZ/
BEV

MO

Akkoord, aandacht voor terugkoppeling in het
kader van zelfsturing.

Brief Niks aan de Hand inzake het drugsdealen
in Valkenburg.
Niks aan de Hand beantwoorden dat men dit
soort meldingen moet doen bij de politie
conform bijgevoegde brief.
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Akkoord.

Akkoord, tekstueel aanpassen in overleg met
portefeuillehouder.

Evaluatie beleid burenruzies.
Het bestaande Buurtbemiddelingsteam waaraan
deelnemen de politie, het maatschappelijk
werk en Wonen Zuid is de instantie waar de
buren zich kunnen melden voor hulp bij het
oplossen van een burenruzie en niet de
gemeente.
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Aangehouden, zoeken naar oplossing in kader
van samenwerking.

8

MO

Vaststellen GBA Privacyreglement.
a. Het privacyreglement BPR wordt,
inclusief de bijlagen 1 tot en met 5,
conform het voorstel vastgesteld. De
verordening treedt in werking op 1 juni
2010;
b. De GBA Beheerregeling wordt conform
het concept vastgelegd, dit onder
intrekking van de GBA Beheerregeling
vastgesteld bij besluit van 30
september 2010;
c. De in de bijlage genoemde
beheersfunctionarissen worden
aangewezen.
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SOB

Vaststellen tekst raadsnota
samenwerkingsovereenkomst Hurks
winkelcentrum.
Het college wordt geadviseerd het in de bijlage
opgenomen voorstel raadsnota
samenwerkingsovereenkomst Hurks
winkelcentrum goed te keuren en te besluiten
deze raadsnota met de getekende
samenwerkingsovereenkomst op 9 juni 2010 te
verzenden aan de commissie SOB-EFT.
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SOB

GW

Akkoord.

Bestemmingsplan “Centrum Valkenburg”.
Voorgesteld wordt:
1. in te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan “Centrum
Valkenburg”;
2. in te stemmen met de beoordeling van
de ingekomen inspraakreacties, zoals in
het eindverslag (bijlage bij
ontwerpbestemmingsplan) is
opgenomen;
3. de procedure te starten door het
ontwerpbestemmingsplan conform
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening ter inzage te leggen.
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Akkoord.

Akkoord.

Verkeersarrangement Houthem.







gelet op de ontvangen reacties afzien
van invoering van het 1-richtingcircuit
rondom het trafohuisje;
de werkgroep hierover informeren en
verzoeken met een alternatief voorstel
te komen;
bezwaarmakers hiervan op de hoogte
stellen;
in te stemmen met bijgevoegde
procesinformatie voor de commissie
SOB d.d. 8 juni 2010.
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Akkoord, het college besluit tevens de
gevoelens van de raad te peilen via de
Commissie SOB.
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GW

Maatstaf rioolheffing.
Het bijgevoegde concept-raadsvoorstel via het
presidium in procedure te brengen en de
presentatie door ingenieursbureau Kragten te
agenderen voor de commissievergadering EFT
van 9 juni 2010.
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GW

Vaststellen locaties hondenverbod.
1. De bijgevoegde lijst van locaties
waarop conform artikel 2.4.17 van de
APV het verbod voor honden van
toepassing is vast te stellen;
2. de locaties markeren middels
bijgevoegde bebording en de kosten
daarvoor te dekken uit de beschikbare
middelen voor de aanpak van
hondenpoep;
3. de eerstvolgende handhavingsactie van
de medewerkers Toezicht en
Handhaving richten op de betreffende
locaties.
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FIN

FIN

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Aanvragen ontheffing ten behoeve van koetsrit
en ponykamp Engwegerhof.
Voorgesteld wordt om:
 te oordelen dat de zienswijzen, die ten
aanzien van de ontwerpbesluiten zijn
ingediend, geen aanleiding vormen om
van het verlenen van ontheffingen af te
zien;
 de gevraagde ontheffingen te verlenen.
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Akkoord.

Wijzigen overeenkomst nationale hypotheek
garantie eigen woningbezit.
De bijgevoegde overeenkomst sluiten tot
zekerstelling voor de nakoming van
betalingsverplichtingen van de Stichting.

16

Akkoord, op de bordjes het boetebedrag
vermelden.

Housing ICT.
Het aanbod van Housing ICT voor kennisgeving
aannemen en vooralsnog geen gebruik maken
van het aanbod.
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Het College adviseert de Raad het huidige
systeem te handhaven. Dit om extra werk en
onrust te voorkomen. Het huidige systeem
sluit voldoende aan op het profijtbeginsel.

Akkoord.

Houthemmerdelweg ongenummerd te Vilt:
aanvraag aanlegvergunning voor het
aanbrengen van een verharding.
De aanlegvergunning te weigeren, omdat deze
strijdig is met het bestemmingsplan en er geen
ontheffingsmogelijkheden zijn om deze
strijdigheid op te heffen.
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Akkoord.
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GW

Samenstelling beoordelingscommissie
aanbesteding voorbereidingsfase herinrichting
openbare ruimte centrum.
Instemmen met de voorgestelde samenstelling
van de beoordelingscommissie en de
voorgestelde adviesrol van Hurks
Vastgoedontwikkeling.

19

MO

Aanpassing van de Gemeenschappelijke
Regeling Omnibuzz.
1. In te stemmen met de voorgestelde
wijzigingen van de Gemeenschappelijke
Regeling Omnibuzz;
2. de raad voor te stellen toestemming te
verlenen tot het kunnen meewerken
aan de wijzigingen van de
Gemeenschappelijke Regeling
Omnibuzz.
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MO

Akkoord.

Akkoord.

Eerste begrotingswijziging 2010 en de
beleidsbegroting 2011 van de
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.
1. In te stemmen met de eerste
begrotingswijziging 2010 van de
Gemeenschappelijke Regeling
Omnibuzz;
2. in te stemmen met de beleidsbegroting
2011 van de Gemeenschappelijke
Regeling Omnibuzz.
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Akkoord.

