PERSLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 11 juni
2013.
AANWEZIG:

Burgemeester drs. J.M.A. Eurlings.
Wethouders: drs. H.M.L. Dauven, C.M.H. van Melsen, W.J.M. Thijssen en drs. R. Meijers.
Secretaris: L.T.J.M. Bongarts.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van de burgemeester en
wethouders van 4 juni 2013.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Het college gaat
akkoord met een
donatie van 200,- voor
de aanschaf van boeken
Sibbe-Ijzeren.

4

CONC

Mandaat.
1. De oude mandaatnota intrekken en de nieuwe
mandaatnota vaststellen.
2. Te besluiten om na drie maanden een
revisieronde te laten plaatsvinden.
3. Mandaat dat de bevoegdheid van de Raad betreft
aan de Raad voorleggen ter vaststelling.

5

MIDD

Consequenties van de meicirculaire.
De nieuwe kadernota vaststellen.

6

W&L

Akkoord.

Akkoord.

Parkeervergunningen.
Het College van B&W wordt geadviseerd in te stemmen
met:
 Geen wijzigingen of uitzonderingsposities door te
voeren in de huidige sectorindelingen.
 Het beschikbaar stellen van vergunningen voor
horecagelegenheden langs de weg Broekhem,
indien de dichtstbijzijnde betaalde parkeerplaats
verder weg gelegen is dan 300 meter.
 Geen uitzondering te maken om met vergunning
te mogen parkeren op het parkeerterrein aan de
Koningswinkelstraat ten behoeve van
aanwonenden.
 Het besluit d.d. 12 maart 2013 te handhaven en
dus geen gratis vergunningen te verstrekken ten
behoeve van Verpleeghuis Valkenheim.

1

Akkoord.

7

CONC

Wob-verzoek Mulderbeschikking.
Akkoord.

Verzoek doorzenden aan CJIB.
8

CONC

Voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom
Mexicaans Restaurant El Castillo, Muntstraat 6 te
Valkenburg.
De directie met behulp van bijgevoegde conceptbrief
mede te delen dat uw College van B&W voornemens is
tegen de overtreding van artikel 3.131 van het
Activiteitenbesluit op te treden doordat, een dwangsom
van € 1.000,- wordt verbeurd voor elke dag waarbij wordt
vastgesteld dat de vetafscheider niet adequaat
functioneert bijvoorbeeld doordat er vet in de
controlevoorziening en de verzamelput wordt
aangetroffen, met een maximum te verbeuren dwangsom
van € 20.000,-. Niet tijdig reinigen van de afscheider leidt
uiteindelijk tot verstoppingen van het openbaar riool.

2

Akkoord.

