BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
24 november 2009.
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 17 november
2009.

ADVIES
Akkoord, met dien verstande dat het college
aandacht vraagt voor communicatie naar de
Stichting tengevolge van het besluit als
verwoord onder agendapunt 13.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

In het kader van de opzet gunningmodel
winkelcentrum wordt besloten te kiezen voor
het tweede alternatief.
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AZ/
BEV

Brief ex artikel 41 RvO van de PPGV inzake
politiesterkte.
PPGV-fractie via de bijgevoegde brief
mededelen dat kwestie onderwerp van
bespreking is tijdens de bijeenkomst van het
Algemeen Veiligheids Bestuur van 11 december
a.s.
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BO

Optimalisatie integrale bedrijfsvoering.
Akkoord met bijgevoegd raadsvoorstel.

6

MO

Akkoord.

Het College verwacht van het MT een
dekkingsvoorstel vóór de
commissievergadering van 30 november a.s.
Wethouder Weerts is gemandateerd een en
ander af te handelen. Aandacht voor GO-OR.

Bezwaarschriften ingevolge WWB, IOAW, IOAZ,
Bbz en WMO.
Voorgesteld wordt te besluiten in
overeenstemming met het bijgevoegde advies
onder het registratienummer Bzw0909wo.
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Akkoord.

7

MO

Benchmark Wmo 2010 en
Cliëntentevredenheidsonderzoek Wmo 2009.
Akkoord te gaan om deel te nemen aan de
benchmark Wmo 2010 en het
cliëntentevredenheidsonderzoek Wmo van het
SGBO.

8

BZ

Convenant “Project samenwerkende Catalogi”.
Het convenant “Project Samenwerkende
Catalogi“ ondertekenen.
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FIN

GW

GW

Akkoord.

Melding overschrijding ad maximaal € 7.500,-vanwege schade vrachtwagen.
Instemmen met de mogelijke overschrijding en
voorts e.e.a. voor kennisgeving aan te nemen.

11

Akkoord.

Uitvoering kwijtschelding gemeentelijke
belastingen.
Voor de belastingjaren 2010 en 2011
automatisch kwijtschelding verlenen aan die
belastingplichtige die:
a. In 2009 ook kwijtschelding hebben
gekregen, en die
b. In 2010 en 2011 uitsluitend een
bijstands- of AOW-uitkering hebben.
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Akkoord.

Akkoord.

Verkeersmaatregel omgeving Grendelplein
tijdens kerstmarktperiode.
Instemmen met
a. instellen tijdelijke verkeersmaatregel
t.w. plaatsen 30 km-bebording in
gebied/omgeving Grendelplein van 2011-2008 t/m 4-1-2010. (kerstmarktnieuwjaarsperiode).
b. publicatie tijdelijke maatregel in
komend gemeenteblad.
c. kosten ten laste brengen van post
straatmeubilair.
d. Maatregel komend voorjaar evalueren.
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Akkoord

12

GW

Parkeerbeleid/gebruik
vergunninghouderparkeerplaats Plenkertstraat
(P10)
a. Instemmen met aanbrengen extra
bebording bij entree parkeerplaats t.w.
“gesloten te verklaren voor
motorvoertuigen anders dan
parkeervergunninghouders” en “laden
en lossen van goederen basisschool –
sport -/recreatiecentrum
Polfermolen”.
b. Instemmen met plaatsen VAP-paaltjes
voorlangs Plenkertstraat tussen entree
parkeerplaats voorlangs chinees
restaurant en reisbureau het Zuiden.
c. Instemmen met aanbrengen
verwijzingsbord naar parkeerplaats
Odapark.
d. Kosten ten laste brengen van post
straatmeubilair.
e. Komende voorjaar nader onderzoek
verrichten naar mogelijke vrijstelling
parkeren Odapark tijdens (ophaal)uren.
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GW

Verzoek fractie Algemeen Belang en meneer
Defaux, Bergstraat 4, inzake herplaatsing
verwijzingsbord “doorgaand verkeer” op Tsplitsing Bergstraat/Dorpsstraat te Sibbe.
1. instemmen met herplaatsing bord
“doorgaand verkeer”;
2. fractie Algemeen Belang berichten
conform bijgaande concept-brief;
3. meneer Defaux berichten conform
bijgaande concept-brief;
4. kosten ten laste brengen van post
straatmeubilair.

14

BO &
WO

Akkoord.

Akkoord.

Aflopen operationele lease-overeenkomst met
van Gansewinkel met betrekking tot de
ondergaande verzamelcontainers voor glas, blik
en textiel per 1 juli 2010.
1. de huidige leaseovereenkomst te
verlengen voor een termijn van 1 jaar,
ingaande 1 juli 2010, met de
mogelijkheid van stilzwijgende
verlenging van jaar tot jaar;
2. het financiële voordeel voor het jaar
2010 van € 13.314,-- excl. BTW te
storten in de egalisatiereserve
afvalstoffenheffingen.
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Akkoord.

15

BO &
WO

Nieuwe aanvraag voor een winterterras bij een
horecagelegenheid
Toestemming te verlenen aan de heer Boreas,
Berkelstraat 20 (eetcafé Tartelet) voor het
plaatsen van een winterterras voor de reeds
vastgestelde periode van 31 oktober 2009 tot
en met 17 januari 2010
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Akkoord.

