BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
12 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.
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1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergaderingen van
burgemeester en wethouders van 5 januari
2010.

ADVIES
Akkoord, inclusief tekstuele aanpassing als
aangegeven onder agendapunt 3.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Besloten wordt dat de termijn van de
vergunning voor een winterterras ongewijzigd
gehandhaafd blijft.
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FAZA

Herstellen waterschade aan plafond centrale
hal.
Herstellen van de waterschade van het plafond
van de centrale hal en vervanging van de
verlichting en de kosten te dekken uit de
ontvangen verzekeringsgelden en het restant te
dekken uit het budget van de bedrijfsvoering.
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MO

Opdrachtverstrekking aan de GGD Zuid Limburg
en REANED om gedurende de periode van 1
januari 2010 tot uiterlijk 1 juli 2010 de
medische diagnostiek uit te voeren.
Geadviseerd wordt aan de GGD Zuid Limburg en
REANED de opdracht verstrekken om gedurende
de looptijd van 1 januari 2010 tot uiterlijk 1
juli 2010 de medische diagnostiek uit te
voeren, conform de werkwijze van de
afgelopen contractperiode, voortvloeiende uit
perceel 4 van de aanbesteding 2005.
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BO &
WO

Akkoord.

Akkoord.

Stand van zaken betreffende de weekmarkt te
Houthem.
In de toekomst actief op zoek blijven naar
marktondernemers voor de weekmarkt te
Houthem.
Een publicatie plaatsen in “Heuvelland
Aktueel” waarin aangegeven wordt dat er tot
nader bericht geen weekmarkt te Houthem is.

1

Akkoord

7

BO &
WO

Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde van
de Socialistische Partij, fractie Valkenburg aan
de Geul, met betrekking tot toename
vliegbewegingen boven de gemeente
Valkenburg aan de Geul.
1. De vragen van de SP-fractie Valkenburg
aan de Geul, voor commentaar voor te
leggen aan de milieucommissie
luchthaven Maastricht;
2. De SP daarvan in kennis te stellen.
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BO &
WO

5 verzoeken voor een gemeentelijke subsidie
voor onderhoud en instandhouding van in de
gemeente Valkenburg aan de Geul gelegen
beschermde Rijksmonumenten.
Te besluiten:
1. De gevraagde subsidies niet toe te
kennen vanwege het ontbreken van
concreet beleid en specifieke financiële
dekking;
2. voorlopige subsidieverzoeken gericht
aan de gemeente met het oog op de
instandhouding van monumenten af te
wijzen.
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GW

GW

GW

Akkoord.

Kappen eiken op een tweetal locaties i.v.m. de
aanwezigheid van eikenprocessierups.
Instemmen met het kappen van eiken op de
volgende locaties:
 Eiken op of direct grenzend aan de
sportcomplexen in Berg en Vilt
 Terrein basisschool Berg.
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Akkoord.

Verlenging onderhoudscontract bermen.
Het huidige onderhoudscontract met de firma
Rooden voor één jaar verlengen.

10

Akkoord, inclusief tekstuele aanpassing (in
overleg met portefeuillehouder).

Niet akkoord voorlopig volstaan met sproeien.

Parkeermeters centrumgebied.
Instemmen met:
a. Verwijderen losse parkeermeters in de
straten Poststraat, Walramplein, Jan
Deckerstraat en Burg. Henssingel;
b. Doorverwijzen
personenautoparkeerders naar
ticketautomaten middels aanbrengen
en vervangen bebordingen;
c. Bestemmen langparkeerplaatsen aan
Burg. Henssingel als
kampeerautoparkeerplaats;

2

Akkoord.

doorverwijzen kampeerautoparkeerders naar ticketautomaten
middels aanbrengen en vervangen
bebordingen
d. Kosten ad € 5600,00 (raming) ten laste
brengen van reguliere
parkeerexploitatie (werk derden)
e. Werkzaamheden en afhandeling
mandateren aan hoofd
gemeentewerken.
12

KV

Vaststellen marketingconcept 125 jaar VVV en
aanschaf banieren.
Akkoord gaan met:
 Een marketingconcept voor het 125jarig jubileum van de VVV;
 De aanschaf van 62 reguliere banieren
en 20 banieren voor het Th.
Dorrenplein;
 De planning voor het ophangen van
banieren;
 Het machtigen van de heer J. Bauer in
zijn rol als gemeentelijk
marketingadviseur voor de aanschaf
van de banieren. De heer T. Janssen zal
de verdere coördinatie van de
productie en het ophangen van de
banieren op zich nemen;
 De kosten van € 6.500,-- gelijk verdelen
over de post “Economische
activiteiten” uit het budget “
Economische Zaken/Toerisme” en de
post “Kosten presentatiemateriaal” uit
het budget “Voorlichting en
Communicatie“.
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Akkoord.

