BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
19 januari 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: L.T.J.M. Bongarts.

NR
1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergaderingen van
burgemeester en wethouders van 12 januari
2010.

ADVIES
Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Het College spreekt de wens uit om na de
verkiezingen de reguliere vergadering van het
College te verplaatsen naar de
dinsdagochtend.
Het College neemt het principebesluit de
grond (plm. 200 m2) voor uitbreiding van het
gemeenschapshuis in Houthem in erfpacht te
geven. De raad zal worden geïnformeerd
middels een infobulletin.
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FIN

Begrotingsproblematiek.
Ter kennisname.
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P&O

Het College verwacht aanvullend inhoudelijke
voorstellen. Het financieel overzicht aanvullen
met de jaarrekening 2009.

Ongegrond verklaren bezwaarschrift en wens
tot invoering van een sluitend
registratiesysteem.
1. Besluit om niet in hoger beroep te gaan
tegen het besluit van de minister van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 14 december
2009;
2. De afdeling personeel en organisatie
voortvarend aan de slag te laten gaan
met het opstellen van een sluitend
registratiesysteem, waarmee de
effecten van agressie wel gemeten en
zichtbaar gemaakt kunnen worden.
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FIN

Akkoord.

Continuering gemeentegarantie geldlening
Wonen Zuid.
De verleende achtervang-garantie te
continueren.

1

Akkoord.
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AFD
MO

MO

RESUME
Aanvraag stichting Innovo in onderhoudskosten
kozijnen basisschool St. Joseph.

ADVIES

De declaratie van Innovo af te wijzen vanwege
van het feit dat enkel op grond van de
Verordening Voorzieningen huisvesting
onderwijs, kosten voor onderwijshuisvesting
vergoed kunnen worden. Onderhoudskosten is
geen voorziening zoals benoemd in de
verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs.

Akkoord.

Afvaardiging portefeuillehouder CSWO in het
Algemeen Bestuur van het
Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg.
Wij stellen u voor om ingaande 1 januari 2010
de portefeuillehouder CSWO af te vaardigen in
het Algemeen Bestuur van het
Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg.
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BO &
WO

Besluit tot verlenen stimuleringsbijdrage aan
drie woningbouwprojecten.
1. Kennis nemen van de inhoud van de
drie bijgevoegde besluiten m.b.t. de
stimuleringsregeling;
2. instemmen met de wijze van besteding
conform bijgevoegd concept m.b.t. het
project 18 wooneenheden Broekhem
71-73;
3. Besteding stimuleringsbijdrage overige
projecten conform voorstel onder 2.
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BO &
WO

Akkoord.

Akkoord.

Adviezen welstands- en monumentencommissie
d.d. 7-1-2010.
In te stemmen met de in de bijlage onder 7 en8
genoemde adviezen van de welstands- en
monumentencommissie 7-1-2010. Deze
bouwplannen voldoen aan de
bestemmingsplannen.
Kennis te nemen van de in de bijlage onder
nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 en 11 genoemde
adviezen van de welstands- en
monumentencommissie 7-1-2010. Deze
bouwplannen voldoen niet aan de
bestemmingsplanvoorschriften. Het college zal
integraal worden geadviseerd over deze
bouwplannen.
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Akkoord.
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BO &
WO

Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde, van
de fracties SP/Transperant inzake berichtgeving
bouw Holle Eik.
Kennis te nemen van de inhoud van de brief van
fractie SP/Transperant d.d. 2 januari 2010
(ontvangen op 6 januari 2010)
De vragen van de fracties conform bijgevoegde
concept brief beantwoorden.
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BO &
WO

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten
behoeve van het veranderen en het na die
verandering in werking hebben van de
inrichting van de heer A.J.M. Brands, gelegen
aan het adres Bosstraat 17 te Valkenburg.
Akkoord te gaan met het bijgevoegde
ontwerpbesluit, hetgeen betrekking heeft op
het onder voorwaarden verlenen van een
revisievergunning ingevolge de Wet
milieubeheer ten behoeve van de inrichting,
gelegen aan het adres Bosstraat 17 te
Valkenburg.
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BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Vaststellen projectbesluit Slakweg
ongenummerd (voormalig gemeentekavel)
tussen huisnummers 2 en 2j in Berg en Terblijt.
1. op basis van bijgevoegd besluit het
projectbesluit inclusief ruimtelijke
onderbouwing vaststellen;
2. eigenaar van het perceel
overeenkomstig berichten en afschrift
van het projectbesluit toezenden.
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Akkoord.

Akkoord.

Kosten weekmarkt te Valkenburg.
Voor 2010 de afspraken met de verhuurder van
de kramen van de weekmarkt te Valkenburg
aan de Geul te continueren, te weten:
 Aan de verhuurder van de marktkramen
“Benno verhuur” te Heerlen een
vergoeding te verstrekken van € 54,-excl. btw per week (bij een te plaatsen
aantal kramen van 6, bij plaatsing van
meer kramen wordt uiteraard de bij te
betalen vergoeding voor de gemeente
minder);
 De kosten te betalen voor het wekelijks
plaatsen van afzethekken en het
afplakken van de verkeersborden ad €
40,00 exclusief btw.

3

Akkoord.

15

GW

Riool/wateroverlast gebied de Beemden
oplossen.
1. De heer Katerberg te machtigen om
ingenieursbureau Kragten opdracht te
verstrekken voor een bedrag van €
14.850,-- exclusief BTW en de kosten te
dekken uit de middelen gereserveerd in
het VGRP onder nummer 27;
2. in week 10 een informatieavond te
plannen voor de bewoners van het
gebied de Beemden onder
voorzitterschap van wethouder
Kleijnen.
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GW

Verzoek Mirlitophile gebruik parkeerplaats
Odapark bij KVL.
Instemmen met het ter beschikking stellen aan
de stichting KVL-Mirlitophile van:
a. westelijk gedeelte parkeergelegenheid
Odapark t.b.v. busparkeren op 24
januari 2010;
b. gehele parkeerplaats Plenkertstraat
(P10) t.b.v. medewerkers op 23 januari
(vanaf 18.00 uur) en 24 januari 2010;
c. Mirlitophile berichten conform bijgaand
schrijven.
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GW

Akkoord.

Akkoord.

Vraag ex artikel 41 CDA inzake foutief
verkeersbord Laan van Schaloen.
Verwijderen onderbord “tweezijdig fietspad”
bij Schaloen richting Oud Valkenburgerweg en
het CDA hierover in kennis stellen.
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Akkoord.

