BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
3 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 vergadering van
burgemeester en wethouders van 27 oktober
2009.

ADVIES
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

4

FIN

Tweede en tevens laatste bijstelling van de
begroting 2009.
De raad via het presidium te adviseren om de
najaarsnota vast te stellen.

5

MO

Nieuwe structuur Wmo-raad.
De nieuwe structuur van de WMO-raad
aanvaarden en dit schriftelijk mededelen aan
de WMO-raad.
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GW

GW

Akkoord.

Aanvraag kapvergunning voor één boom staande
in de achtertuin van het pand Emmalaan 15.
De kapvergunning weigeren.

8

BO &
WO

Akkoord.

Werkplan gladheidsbestrijding winterseizoen
2009-2010.
Instemmen met het werkplan.

7

Akkoord.

Akkoord.

Inventariserend stabiliteitsonderzoek
rotswanden.
Geocontrol opdracht verstrekken voor een
inventariserend stabiliteitsonderzoek naar de
mergelwanden (deels) in eigendom van de
gemeente Valkenburg aan de Geul.
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Akkoord.

9

BO &
WO

Vroenhof 88-92 te Houthem-St. Gerlach:
aanvraag bouwvergunning voor het plaatsen van
een hekwerk (legalisatie)
Aan de aanvrager mededelen dat uw college in
principe akkoord gaat met de legalisatie van
een hekwerk tussen de percelen plaatselijk
bekend Vroenhof 88 en 92 te Houthem-St.
Gerlach.

10

BO &
WO

Ontwerp-projectbesluit Slakweg ongenummerd
(voormalig gemeentekavel) tussen huisnummers
2 en 2j in Berg en Terblijt.
1. op basis van bijgevoegd ontwerpbesluit
het (ontwerp)projectbesluit inclusief
ruimtelijke onderbouwing vanaf 5
november gedurende 6 weken ter
inzage leggen;
2. eigenaar van het perceel
overeenkomstig berichten en afschrift
van het ontwerp-projectbesluit
toezenden.

11

FAZA

MO

Akkoord.

Conservering speelfilms uit VVV-archief.
Gelet op het duurzaam bewaren van bewegend
beeldmateriaal als cultureel erfgoed voor
Valkenburg over te gaan tot passieve
conservering van de films:
 Ballade van Valkenburg;
 Een reis naar ons schoone ZuidLimburg;
 VVV Geuldal 95 jaar,
en de geluidsband “toespraak president VVV
Valkenburg bij jubileum (1978?) en daarnaast
actieve conservering door het maken van
duplicaat negatief van “Ballade van
Valkenburg”en “Een reis naar ons schoone ZuidLimburg”.
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Akkoord.

Akkoord.

Situatie exploitatie van de bedrijfsruimte c.q.
kantine inclusief vergaderruimte deel
uitmakende van het sportcomplex de Bosdries
te Berg en Terblijt.




De huurovereenkomst tot 1 januari
2010 niet te ontbinden;
De opdracht bij van Riet advocaten
vooralsnog tot 1 januari 2010 te
bevriezen.

2

Akkoord.

13

BO &
WO

1. Extra taken en lasten voor gemeenten
door “Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht’(WABO);
2. Aanpassing legesverordening bij
inwerkingtreding WABO.
1. Kennis te nemen van het feit dat bij
inwerkingtreding van de WABO de
gemeente extra taken krijgt;
2. Kennis te nemen van het feit dat de
WABO voor burgers en bedrijven een
lastenverlaging betekent;
3. Kennis te nemen van het feit dat de
WABO voor gemeenten een (forse)
lastenverhoging betekent;
4. In te stemmen om conform bijlage 1 de
legesverordening aan te passen
(tarieven gelden vanaf inwerkingtreding
WABO, beoogde inwerkingtreding 1-72009);
5. De bovenstaande voorstellen via de
jaarlijkse aanpassing van de
legesverordening voorleggen aan de
gemeenteraad.

14

GW

Akkoord, via het Presidium doorgeleiden naar
de raadsvergadering van december 2009.

Onderhoud bruggen.
Via de vakcommissie SOB het presidium
verzoeken om behandeling van het
bespreekpunt onderhoud bruggen af te voeren
van de agenda van de vergadering van 24
november 2009 van de commissie SOB.

3

Akkoord.

