BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
19 mei 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

NR
1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 12 mei 2009.

ADVIES
Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Terugkoppeling door wethouder Weerts van de
stand van zaken van het verdiepingsonderzoek
op financieel gebied, dat plaatsvindt door de
provincie.
Wethouder Dauven kondigt samenwerking aan
voor het virtueel centrum Jeugd en gezin voor
het Heuvelland.
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FIN

Kaderbrief 2009.
In te stemmen met de bijgevoegde kaderbrief,
waarin de kaders en de daaruit voortvloeiende
financiële consequenties zijn verwerkt.
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FIN

Jaarstukken 2008.
1. De jaarstukken 2008 via de commissie
EFT door te leiden naar de
gemeenteraad ter vaststelling op 29
juni a.s.;
2. openbaar bekend maken dat de
jaarstukken 2008 voor een ieder ter
inzage liggen vanaf 20 mei a.s.
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MO

Akkoord, op 27 mei a.s. zal de raad nader
worden geïnformeerd

Akkoord

Financiering van de verbouwing/herinrichting
van de bibliotheek gemeente Valkenburg aan de
Geul.
Via het presidium aan de raad voor te stellen in
te stemmen met bijgevoegde raadsnota inzake
de financiering van de
verbouwing/herinrichting van de bibliotheek en
ter behandeling aan de raad van 29 juni 2009
aan te bieden.

1

Akkoord.
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AFD
AZ/
BEV

BO &
WO

RESUME
Buurtonderzoek Broekhem.

ADVIES

In het kader van het gelijkheidsbeginsel een
soortgelijk onderzoek laten doen in een andere
buurt van Valkenburg aan de Geul. Opdracht
geven aan het politie preventie team LimburgZuid om dit onderzoek te doen in Terblijt
(eventueel samen met Vilt, gezien het geringe
aantal woningen in Terblijt). De gemaakte
rapporten voor kennisgeving aannemen en
vervolgens ter kennis brengen aan de diverse
disciplines binnen het gemeentehuis en de
politie met het verzoek aandacht te schenken
aan de constateringen uit het rapport.

Akkoord, het College kiest voor een onderzoek
in Terblijt en Vilt.
Het College verwacht op korte termijn een
terugkoppeling van de acties die verricht zijn
naar aanleiding van de gehouden enquêtes in
het kader van het voormalig project
Broekhem.

Pand Reinaldstraat 7-9.
Aan het verzoek tegemoet komen om een plan
te mogen uitwerken tot het realiseren van een
gezondheidscentrum in het pand Reinaldstraat
7-9 gedurende maximaal zes maanden zonder
dat daaraan voor het overige op enigerlei wijze
rechten kunnen worden ontleend.
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BO &
WO

Adviezen welstands- en monumentencommissie
7 mei 2009
In te stemmen met de adviezen van de
welstands- en monumentencommissie d.d. 7
mei 2009 m.u.v. het advies punt 3. Hierover
wordt door de afdeling RO een afzonderlijk
advies aan u voorgelegd.
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BO &
WO

Akkoord, met dien verstande dat het college
regelmatig afstemming wenst over de
voortgang.

Akkoord, het college stelt op voorhand
vraagtekens bij de ontwikkeling van het
project Bronsdalweg.

Beleidsnota Externe Veiligheid 2009.
1. in te stemmen met de concept-nota
externe veiligheid met bijlagen;
2. de nota ten behoeve van de inspraak
vervolgens ter visie te leggen;
3. na de tervisieleggingsperiode de
definitieve nota via het presidium ter
vaststelling aan de raad voor te leggen
(raadsvergadering van 28 september
2009);
4. via de raadsgriffie het presidium en de
vakcommissie er van in kennis te
stellen, dat de behandeling van de nota
niet kan plaatsvinden in de vergadering
van juni 2009.
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Akkoord, een oplegnotitie maken voor het
definitieve raadsvoorstel.
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BO &
WO

Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde van
de SP-fractie (mevr. Fulmer-Bouwens) over de
toekomstige bestemming van de terreinen De
Leeuw.
De vragen van mevrouw Fulmer-Bouwens te
beantwoorden conform de opgestelde conceptbrief.
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GW

Voortgang project “Dorpen in het groen Schin
op Geul”.
1. Kennis te nemen van de voortgang en
de ontplooide project ideeën en
initiatieven;
2. instemmen met een nadere uitwerking
van de volgende projectideeën:
 verbeteren (parkeer)voorzieningen station Schin op
Geul;
 herstel waterbron Walem;
 realisatie wandelverbinding
Scheumerbeek-Hoogbeek.
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BO &
WO

FIN

Voor het herstel van de waterbron Walem is
dekking aanwezig in de reguliere begroting.
Dit project is akkoord.
Voor het overige niet akkoord vanwege het
ontbreken van dekkingsmiddelen.

Afvoeren van het aanpassen van de
welstandsnota van de raadsagenda van 29 juni
2009.
Geadviseerd wordt via de griffier aan het
presidium en de vakcommissie mee te delen dat
de behandeling van de aanpassing van de
welstandsnota geen doorgang kan vinden in de
raadsvergadering van 29 juni 2009.
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Akkoord

Akkoord, aandacht voor agenderen voor de
vakcommissie.

Uitvoering toekomsstrategie en
aandeelhouderschap Essent N.V.
Bij deze adviseer ik uw college, met
inachtneming van de door de gemeenteraad
geuite wensen en bedenkingen in haar
vergadering d.d. 11 mei 2009:
1. toe te treden tot de Offer, Sale en
Purchase Agreement tussen Essent N.V.
en RWE AG d.d. 20 februari 2009,
waarmee de gemeente haar aandelen in
Essent N.V. aanbiedt en verkoopt aan
RWE, een aandeel in de Bruglening
neemt en aandelen gaat houden van
Essent Milieu Holding B.V.;
2. aandelen te gaan houden in Enexis
Holding N.V., de houdstermaatschappij
van het netwerk Enexis;
3. aandelen te gaan houden in een aantal,
ten gevolge van de splitsing van Essent
N.V. noodzakelijk geworden en bij de
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Akkoord.

transacties zoals onder besluit 1
genoemd gebruikelijke rechtspersonen,
te weten Maastricht Vennootschap,
Essent Milieu Holding B.V., EPZ
Vennootschap, CBL Vennootschap,
Zekerheid Vennootschap, Bruglening
Vennootschap en Claim Staat
Vennootschap.
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FIN

Financiële stand van zaken voorbereidings- en
proceskosten centrumplan per 14 mei 2009.
Het financiële overzicht per 14 mei 2009 via de
griffie door te leiden naar de commissie EFT.
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MO

Productbegroting 2010 GGD ZL.
Conform artikel 27 lid 4 van de
gemeenschappelijke regeling GGD ZL bijgaande
begroting ter inzage leggen voor de leden van
de commissie CSWO en als bespreekpunt
opnemen voor de commissie CSWO d.d. 8 juni
2009 om “hun gevoelen omtrent de
productbegroting 2010 te kunnen doen
blijken”.
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MO

MO

MO

GW

Akkoord.

Aanschaf woonwagen ten behoeve van de heer
E. Natterman.
De gemeenteraad via het presidium voor te
stellen een krediet ter beschikking te stellen
van netto € 71.200,-- voor de aanschaf van een
woonwagen van 13 bij 6 meter en deze
investering te dekken uit de huuropbrengsten.
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Akkoord.

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

Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2008.
Uw college wordt geadviseerd om in te
stemmen met de inhoud van het beleidsverslag
WWB, IOAW, IOAZ 2008 en, via het presidium,
de raad voor te stellen het beleidsverslag WWB,
IOAW, IOAZ 2008 vast te stellen.
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Akkoord.

Akkoord.

Benoeming consul oorlogsgravenstichting.
Dhr. ing. J.B.Katerberg benoemen tot consul
van de oorlogsgravenstichting.
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Akkoord.

