BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
7 april 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.

NR
1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 31 maart
2009.

ADVIES
Akkoord, inclusief tekstuele aanpassingen.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Besloten wordt dat geen vergaderingen van
externen meer gehouden worden in het
gemeentehuis als er geen bestuurder als
uitnodigende partij bij aanwezig is.
In Cascade is een extra commissie CSWO
bijeenkomst met de gezamenlijke commissies
CSWO van het Heuvelland.
Besloten wordt de evaluatie van de NV
Ontwikkelingsmaatschappij uit te besteden
aan een externe deskundige.
Terugkoppeling door wethouder Kleijnen van
stand van zaken “Vinkenslag” Houthem.
Wethouder Dauven kondigt de pilot aan van
sociale activering bij de Polfermolen.
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AZ/
BEV

Startnotitie Milieu Effect Rapport.
Afzien van deelname aan de
informatiebijeenkomst op 14 april 2009 en de
startnotitie voor kennisgeving aannemen.
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MO

Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement
van Orde van de fractie Transperant inzake
hulpmiddelen gehandicapten.
Akkoord te gaan met bijgaande conceptbrief.
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JO

Akkoord.

Akkoord

Mandaat.
De concern-jurist te mandateren om een
officiële waarschuwing te sturen ingeval de
voorwaarden van de uitstallingsvergunning of
terrasvergunning worden overtreden.

1

Akkoord, de ingangsdatum te bepalen op 1
januari 2009 ter bevestiging van de eerdere
mondelinge uitspraken van het college.

NR
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8

AFD
BO &
WO

BO&
WO

RESUME
Verslag bestuurlijk overleg (inclusief prestatieafspraken 2009) Wonen Zuid-gemeente
Valkenburg aan de Geul d.d. 26-1-2009.

ADVIES

Instemmen met inhoud bijgevoegd verslag en
idem prestatie-afspraken.

Akkoord.

Bouwplan Berkelstraat 4/Redelijke eisen van
welstand
/welstandscommissie/”stadsbouwmeester”
Het positieve advies van de
welstandscommissie van 6 november 2008, dat
betrekking heeft op het veranderen en
vernieuwen van het pand gelegen aan de
Berkelstraat 4, te handhaven en de vergunning
niet te weigeren wegens strijd met redelijke
eisen van welstand.
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BO &
WO

Vaststellen van een hogere grenswaarde als
bedoeld in de Wet geluidhinder, ten behoeve
van de realisatie van een woning op het adres
Dorpstraat 73 te Sibbe.
1. Akkoord te gaan met het bijgevoegd
besluit, hetgeen betrekking heeft op
het vaststellen van een hogere
grenswaarde in de zin van de Wet
geluidhinder. Het ontwerpbesluit heeft
tot doel de bouw van een woning aan
het adres Dorpstraat 73 te Sibbe
mogelijk te maken;
2. Het besluit openbaar bekend te maken.
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BO &
WO

MO

MO

Akkoord.

Benoeming bestuursleden Stichting Jong Leren.
Via het presidium aan de raad voor te stellen
bijgevoegde raadsnota ter besluitvorming voor
te leggen aan de raad.
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Akkoord.

Verslag bestuurlijk overleg inzake prestatieafspraken woningstichting Berg en Terblijtgemeente Valkenburg aan de Geul.
Instemmen met inhoud verslag bestuurlijk
overleg.
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Akkoord.

Akkoord.

Evaluatie jaarprogramma Wmo 2008.
1. De evaluatie van het jaarprogramma
Wmo 2008 accorderen;
2. Via het presidium aan de raad voor te
stellen de evaluatie van het
jaarprogramma Wmo 2008 als
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Akkoord.

bespreekpunt te agenderen voor de
commissie CSWO d.d. 20 april 2009.
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MO

Reactie van de Wmo-raad inzake het
jaarprogramma Wmo 2009.
De brief inzake de reactie van de Wmo-raad op
het jaarprogramma Wmo 2009 beantwoorden
conform bijgaand concept.
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MO

Bezwaarschriften ingevolge WWB, IOAW, IOAZ,
Bbz en WMO
Voorgesteld wordt te besluiten in
overeenstemming met de bijgevoegde
adviezen.

15

BO &
WO

BO

Akkoord.

Inventariserend stabiliteitsonderzoek
rotswanden.
Een keuze te maken uit de volgende opties:
1. GeoControl opdracht verstrekken voor
een inventariserend
stabiliteitsonderzoek naar de
mergelwanden in eigendom van de
gemeente Valkenburg aan de Geul;
2. GeoControl opdracht verstrekken voor
een inventariserend
stabiliteitsonderzoek naar de
mergelwanden in eigendom van de
gemeente Valkenburg aan de Geul maar
ook in eigendom van anderen met het
oog op de openbare veiligheid.
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Akkoord.

Akkoord met het gestelde onder ad 1.
De overige eigenaren aanschrijven en wijzen
op hun eigen verantwoordelijkheid.

Beëindiging samenwerking in het Kerngebied.
Akkoord met bijgevoegd raadsvoorstel en het
Presidium verzoeken het voorstel via de
commissie ABA door te geleiden naar de raad
van 11 mei 2009.
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Akkoord.

