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

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings
Wethouders: drs. H.M.L. Dauven, J.I.M. Kleijnen, W.J.M. Thijssen en W.H.M.E. Weerts.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris: B.F.H. Mennens

NR
1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergaderingen van
burgemeester en wethouders van 6 april 2010.

ADVIES
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.
Besproken.

4

BO &
WO

Milieuverslag 2009 en Milieuprogramma 2010.
Via het presidium de gemeenteraad voor te
stellen het Milieuverslag 2009 en het
Milieuprogramma 2010 vast te stellen conform
het opgestelde concept-verslag en conceptprogramma.

5

BO &
WO

Plaatsen van spandoeken binnen de gemeente
Valkenburg aan de Geul.
om spandoeken toe te staan mits deze
gekoppeld zijn aan een
evenementenvergunning en het
spandoek functioneel is voor het
evenement (bijv. start of finish
spandoek)
 om spandoeken toe te staan ten
behoeve van het algemeen belang (bijv.
de spandoeken: “wij gaan weer naar
school”) met een maximum van 14
dagen;
Bovenstaande spandoeken uiteraard alleen,
mits deze voldoen aan de voorwaarden met
betrekking tot verkeersveiligheid e.d.


6

BO &
WO

Akkoord

Akkoord.

De “Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht”
(Wabo).
1. Kennis te nemen van het feit dat de
commissie SOB op 27 april 2010 wordt
geïnformeerd over de “Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht”.
2. kennis te nemen van het concept van
de presentatie alsmede van de

1

Akkoord.

NR

AFD

RESUME

ADVIES
bijgevoegde notitie over de Wabo d.d.
8 april 2010.

7

BO &
WO

Statenlaan 1 t/m 143 (flats): aanvraag
bouwvergunning voor het tijdelijk plaatsen van
een bouwbord.
Voor de duur van 1,5 jaar medewerking
verlenen aan het plan voor het tijdelijk
plaatsen van een bouwbord aan de Statenlaan
te Valkenburg en aan deze medewerking de
voorwaarden verbinden dat:
1. met de gemeente een
planschadeverhaalsovereenkomst
gesloten wordt waarmee vastgelegd
wordt dat de gemeente, ingevolge het
prestatiecontract van 26 maart 2007,
de ene helft en Wonen Zuid de andere
helft van eventuele planschadekosten
voor haar rekening neemt;
2. de welstandscommissie positief
adviseert ten aanzien van het plan.

8

GW

Verzoek tot ontheffing voor het gebruik van een
beperkt aantal veldwegen.
Instemmen met verlenen/verlengen
ontheffingsvrijstelling conform artikel 87 van
het RVV 1990, hoofdstuk VI “Ontheffingen en
Vrijstellingen, Algemene Maatregel van
Bestuur” voor de periode 2010-2011.
Publicatie verlenging verkeersbesluit in het
gemeenteblad (bijlage).

9

MO

BO &
WO

BO &

Akkoord.

Implementatieplan Wro.
1. Bijgaand implementatieplan Wro vast
te stellen;
2. hiervoor een krediet van € 12.000,-beschikbaar te stellen uit het in Mip
2008-2011 gevoteerde krediet
“Digitalisering bestemmingsplannen”
van in totaal; € 28.097,-- (bedragen
zijn exclusief BTW).

11

Niet akkoord.

Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2009.
Uw college wordt geadviseerd om:
 in te stemmen met de inhoud van het
beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2009;
 de raad, via het presidium, voor te
stellen het beleidsverslag WWB, IOAW,
IOAZ 2009 vast te stellen.

10

Akkoord overeenkomstig afgesloten
convenant.

Huurcontract milieupark De Valkenberg.

2

Akkoord.

NR

12

AFD
WO

GW

RESUME

ADVIES

De verlenging van de huurtermijn in het
geldende contract verwerken.

Akkoord.

Ingekomen brief betreffende het ontstoppen
van de riolering pand Rijksweg 73, Berg en
Terblijt.
Kosten voor het ontstoppen vergoeden omdat
het een gemeentelijk riool betreft.

3

Akkoord.

