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

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.
Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings.
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RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 20 oktober
2009.

ADVIES
Akkoord, inclusief de tekstuele aanpassing
zoals aangegeven.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.
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FIN

Subsidie kademuren aan Waterschap Roer en
Overmaas.
Het betaalbaar stellen van € 604.494,-provinciale subsidie en € 617.100,-gemeentelijk subsidie aan het Waterschap Roer
en Overmaas.
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MO

MO

Akkoord.

Bezwaarschrift.
Conform het advies van de commissie voor
bezwaarschriften het bezwaar gegrond
verklaren.
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Wethouder Kleijnen geeft inzake de discussie
die hij gehad heeft met de heer Huppertz de
volgende verklaring:
“Ik heb dhr. Huppertz vanuit een
constructieve grondhouding op een
fatsoenlijke manier aangesproken. Mijn doel
was om een gesprek op gang te krijgen. Maar
aangezien de heer Huppertz hier blijkbaar
niets voor voelde had ik achteraf beschouwd
er beter aan gedaan om hem te mijden, zeker
vanuit mijn bestuurlijke rol. Ik betreur het ten
zeerste dat hier zoveel commotie door
ontstaan is. Maar de commotie die hierdoor is
ontstaan, is naar mijn stellige overtuiging
geheel voor rekening van de heer Huppertz”.

Akkoord.

Geïntegreerd kassasysteem Burgerzaken.
Overgaan tot aanschaf geïntegreerd
kassasysteem Burgerzaken.
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Akkoord, de kosten te dekken uit de
meerjareninvesteringsbegroting 2009-2010,
onderdeel automatisering.
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MO

Taalcoaches voor inburgeraars.
Ik adviseer u te beslissen over te gaan tot
gunning van het project taalcoaches aan
Stichting Vluchtelingenwerk Limburg volgens
het bijgevoegde contract.
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MO

Invoering participatiebudget.
1. Akkoord te gaan met het
participatiebeleid zoals voorgesteld in
de Beleidsnotitie Participatiebeleid
Maastricht-Mergelland;
2. Het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente
Maastricht machtigen tot het aangaan
van overeenkomsten tot inkoop van
educatie-activiteiten met ROCLeeuwenborg;
3. De beleidsnotitie Participatiebeleid
Maastricht-Mergelland ter kennisname
brengen aan de commissie CSWO
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Akkoord.

Aanpassen van mogelijkheden tot plaatsen
reclameborden.
Advies is om het beleid m.b.t. reclameborden
aan te passen waardoor er ruimte ontstaat om
reclameborden te plaatsen door ideële
organisaties met een algemeen maatschappelijk
belang.
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Akkoord.

Uitstel invoering “Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht (WABO).
Kennis nemen van het uitstel van de invoering
van de “Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht” (WABO).
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Akkoord.

Niet akkoord, het college wenst vast te
houden aan de bestaande door de raad
vastgestelde verordening om verdere
verrommeling tegen te gaan. Daarnaast wil
het College de mogelijkheid onderzocht
hebben om de raad voor te stellen de kosten
te verdubbelen.

Aanvraag monumentenvergunning voor het
verbouwen van de woonvilla Plenkertstraat 43
(Villa Alpha) tot logiesgebouw en het verrichten
van herstelwerkzaamheden aan het interieur.
Een ontwerpbesluit tot het verlenen van de
gevraagde vergunning, onder voorwaarden,
nemen. Het ontwerpbesluit publiceren en zes
weken voor iedereen ter inzage leggen en
iedereen de gelegenheid bieden om zienswijzen
naar voren te brengen. Indien geen zienswijzen
worden ingediend, het besluit tot het verlenen
van de gevraagde vergunning mandateren aan
de directeur Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.
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Akkoord.
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GW

Financiële Marap 3e kwartaal 2009 afdeling
Gemeentewerken.
Voor kennisgeving aannemen.
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GW

Akkoord.

Herinrichting casinoplein Jan Deckerstraat.
De heer Heijnens te antwoorden conform
bijgevoegde conceptbrief.
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GW

Akkoord.

Verkeersbesluit Vroenhof.
Het creëren van 4 parkeerplaatsen met
parkeerduurbeperking op het trottoir voor de
panden Vroenhof 3, 5 en 7.
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Akkoord.

