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

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings.
Wethouders: drs. H.M.L. Dauven, W.J.M. Thijssen en W.H.M.E. Weerts.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris L.T.J.M. Bongarts.
Wethouder J.I.M. Kleijnen
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1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 26 mei 2009.

ADVIES
Akkoord
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Het College heeft met plezier kennis genomen
van de besluitvorming inzake de voorjaarsnota
van de Provincie.
In de aandeelhoudersvergadering van Essent
NV is de juridische splitsing van het
productieleveringsbedrijf en Enexis (netwerk)
geaccordeerd.
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MO

Overdracht WWB 65 plussers aan de Sociale
Verzekeringsbank.
a. Instemmen met de totale overdracht
van de werkzaamheden Algemene
Bijstand voor 65 plussers naar de
Sociale Verzekeringsbank per 1 januari
2010;
b. De SVB van 1 juli 2009 tot en met 31
december 2009 te mandateren de
administratieve werkzaamheden voor
de betreffende categorie inwoners uit
te voeren;
c. De eenmalige kosten ad € 2.420,-- voor
2009 putten uit de post NABW ouder
dan 65 (6.610.040).
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Akkoord.
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BZ

Subsidie Stichting Kerststad Valkenburg.
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MO

De stichting Kerststad Valkenburg een
harde garantie geven met betrekking
tot de aanvullende subsidie van €
50.000,--;
Nu uit te spreken dat uw college
voornemens is in 2010 via
ondernemersbijdragen extra middelen
te genereren voor de financiële
ondersteuning van evenementen;
Een onderzoek naar de mogelijkheden
van verhoging van bestaande heffingen
of de invoering van een nieuwe heffing
in te stellen;
De besluitvorming over de verhoging
van een bestaande heffing of de
invoering van een nieuwe heffing
integraal mee te nemen bij de
behandeling van het raadsvoorstel over
het evenementenbeleid.

Rijksregeling voor het stimuleren en aanpassen
van huisvesting tot brede scholen.
Ermee akkoord te gaan dat de afdeling MO
onderzoekt of het zinvol is rijkssubsidie aan te
vragen voor het aanpassen van de huisvesting
van het Stella Maris College voor het huisvesten
van diverse voorzieningen.
Te bepalen dat ten behoeve van deze quick
scan een bedrag van € 5.000,00 wordt
beschikbaar gesteld uit de post rechtskundig en
ander advies huisvesting voortgezet onderwijs
voor het inschakelen van externe deskundigen.
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MO

Akkoord, met dien verstande dat het college
het als haar taakstelling ziet de cofinanciering
te organiseren.

Akkoord.

Vaststellen van een krediet op grond van de
verordening voorzieningen huisvesting ten
behoeve van het revitaliseren en verplaatsen
van de entree van de basisschool de Plenkert.
Op grond van de verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs een kredietbedrag van
afgrond € 40.000,-- beschikbaar te stellen voor
het revitaliseren en verplaatsen van de entree
van de basisschool de Plenkert.
Dit bedrag te putten uit het door de
gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet
voor het slopen van de gymzaal de Plenkert
(functienummer 7421.114).
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Akkoord.
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FAZA

Gezamenlijke inkoop energie door 4
gemeenten.
1. het leveringscontract electriciteit
conform artikel 4 van de
leveringsovereenkomst Elektriciteit
Vast en Zeker per afloopdatum 31
december 2009 formeel op te zeggen;
2. in te stemmen met het traject van
gezamenlijke inkoop van elektriciteit
met de gemeenten Gulpen-Wittem,
Simpelveld en Vaals en hiertoe
machtiging af te geven voor de gunning
van de begeleiding van Europees aan te
besteden.
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WOON

Formele opdrachtverlening aan Wegenbouw
Limburg b.v.
Voorgesteld wordt de firma Wegenbouw
Limburg b.v. schriftelijk opdracht te geven
conform de bijgevoegde offerte, het werk uit
te voeren voor een bedrag van maximaal €
85.000,-- (excl. btw).
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BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord, de brief aanpassen in overleg met de
secretaris.

Vraag fractie Transperant ex artikel 41
Reglement van Orde inzake betaalbare
woningbouw voor jongeren.
Instemmen met inhoud antwoordbrief aan
fractie Transperant.
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Akkoord.

Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde van
de fractie Transperant inzake contractant
voorlopig koopcontract Croix de Bourgogne.
Beantwoorden vragen conform bijgevoegde
brief.
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Akkoord, met dien verstande dat het college
onderzocht wil hebben of de doelgroep, die
kan meeprofiteren uitgebreid kan worden
(gemeenschapshuizen, verenigingen).

Akkoord, de brief aanpassen in overleg met de
secretaris.

Projectsubsidie “project
Goudenrood/Vroenhof”.
1. Kennis te nemen van het besluit van
het Ministerie van VROM;
2. De werkgroep “Geluid A79 HouthemSint Gerlach” op de hoogte stellen van
het besluit van het Ministerie van VROM
(Bureau Sanering Verkeerslawaai) op de
aanvraag subsidie voor voorbereiding,
begeleiding en toezicht Rijksweg A79
Goudenrood en Vroenhof.
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Akkoord.
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GW

Aanvraag aanleg parkeerplaats protestantse
kerk aan de Oosterweg.
Aanvraag afwijzen en antwoorden conform
bijgevoegde brief.
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Akkoord.

