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

Burgemeester l.b. drs. H.M.L. Dauven.
Wethouders: J.I.M. Kleijnen, W.J.M. Thijssen en W.H.M.E. Weerts.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris: L.T.J.M. Bongarts.
Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings.
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AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergaderingen van
burgemeester en wethouders van 30 maart
2010.

ADVIES
Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

4

AJZ/
MO

Beleidsplan integrale veiligheid en
leefbaarheid.
Het beleidsplan integrale veiligheid en
leefbaarheid als discussiepunt in de vergadering
van de gemeenteraad van 17 mei a.s. brengen
en de raad te laten beslissen welke
beleidsdoelen tegen welk budget worden
uitgevoerd.
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AZ/
BEV

Kosten opstellen integrale veiligheids- en
leefbaarheidsnota.
Extra kosten van € 1.500,-- beschikbaar stellen
uit restant krediet.
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AZ/
BEV

MO

MO

Akkoord.

Verplaatsen agendapunt aanpassing
Afstemmingsverordening WWB naar de
raadsvergadering van 28 juni 2010
1. Akkoord met het verplaatsen van de
behandeling van het agendapunt
aanpassing Afstemmingsverordening
WWB naar de raadsvergadering van 28
juni 2010;
2. De vakcommissie via de
portefeuillehouder informeren.
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Akkoord.

Opslagruimte in de gemeentegrot.
De huurprijs op € 3.500,-- vastleggen.
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Akkoord, met dien verstande dat het College
van mening is dat de nota vooraf aan de
raadsvergadering in de Cie ABA wordt
besproken.

Akkoord.

Inbesteding re-integratie.
1. Akkoord te gaan met het inbesteden
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Akkoord.
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van re-integratie via de quasi-inhouse
variant;
2. Akkoord te gaan met de door Loyens&
Loeff voorgestelde structuur ter
realisatie van de inbesteding;
3. de commissie CSWO informeren in de
eerst volgende bijeenkomst.
9

GW

Verkeersveiligheidsproject Heuvelland (VVPH).
Akkoord met:
a. Kennis nemen van de resultaten uit
gehouden onderzoek in de regio
veroorzaakt door doelgroepen
motorrijders en wielrenners;
b. Instemmen met attent maken
doelgroepen op gewenst gedrag;
c. Instemmen met toegevoegd ambtelijk
Plan van Aanpak en genoemde acties;
d. Evaluatie actie eind 2010.
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GW

Bestekgereedmaken rioleringswerkzaamheden
de Beemden.
1. Afdelingshoofd gemeentewerken
machtigen om ingenieursbureau
Kragten opdracht te verstrekken voor
het besteksgereedmaken van de
rioleringswerkzaamheden de Beemden;
2. De kosten zijn de € 24.865,-- exclusief
BTW, te dekken via de post 27 uit het
VGRP.
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BO &
WO

BO &
WO

GW

Akkoord.

Bedrijfsverplaatsing Mechanisatiebedrijf Frissen
Houthem en bouw 21 appartementen.
1.Instemmen met het voorstel om de
gemeenteraad niet in de vergadering van 17
mei 2010 maar in de vergadering van 28 juni
2010 een besluit te laten nemen ten aanzien
van de verdeling van kosten.
2. De vakcommissie via de portefeuillehouder
informeren.
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Akkoord.

Gebiedsvisie annex Verordening geurhinder en
veehouderij.
Via het presidium, de gemeenteraad
voorstellen, de Gebiedsvisie en de Verordening
geurhinder en veehouderij vast te stellen
conform de opgestelde concepten.
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Akkoord.

Verzoek parkeervrijstellingen parkeerplaats
Burg. Henssingel t.b.v. Jeugdheim Achter de
Erke.

2

Akkoord.
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Instemmen met:
a. Afwijzen verzoek voor
parkeervrijstelling /gereduceerd tarief
voor parkeren vrijwilligers;
b. Beantwoording verzoek conform
bijgaand (concept) schrijven.

Akkoord.

Verzoek instellen laad- en losparkeerplaats voor
woning Hekerweg 34, buurtschap Heek.
Akkoord met beantwoording vragen en
voortzetting procedure verkeersbesluit voor
aanduiding van een gedeelte van de
langparkeerplaats als laad-/losparkeerstrook
voor een vrachtwagen.
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GW

Akkoord.

Gunning onderhoudscontract
“groenvoorziening” en onderhoudscontract
“wandelpaden”.
Overgaan tot definitieve opdrachtverstrekking
aan:
1. De firma Rooden Kultuurtechniek BV uit
Meerssen voor het uitvoeren van het
contract “Onderhoud wandelpaden”;
2. De firma Rooden Kultuurtechniek BV uit
Meerssen voor het uitvoeren van het
contract “Onderhoud
groenvoorzieningen”.
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Akkoord.

