BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 2 juli 2013.
AANWEZIG:

Burgemeester drs. J.M.A. Eurlings.
Wethouders: Wethouder 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 25 juni 2013.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

De griffier wordt
verzocht het Presidium
te verzoeken de
commissies CSWO en
EFT van oktober a.s. te
laten wisselen van
vergaderdatum, dit
vanwege de vakantie
van de
portefeuillehouder.
Afgesproken wordt dat
wethouder Meijers een
regiodag zal
organiseren in het
kader van zelfsturing,
waarvoor Jim Diers als
inspirator wordt
uitgenodigd. Tevens
wordt onderzocht of op
die dag een workshop
onder zijn leiding kan
plaatsvinden voor de
eigen medewerkers.

4

MIDD

Verklaring van het college over de betrouwbaarheid van
de cijfers bij de IV3-aanbieding ten behoeve van het CBS
inzake het jaar 2012
Akkoord te gaan met het afgeven van bijgevoegde IV-3
verklaring inzake het jaar 2012.

5

W&L

Akkoord.

Parkeren diversen.
Het College van B&W wordt geadviseerd om akkoord te
gaan met:
 Het honoreren van een vergunningsaanvraag bij
tweede woningen, indien men kan aantonen
eigenaar te zijn van het desbetreffende pand en
er verder niemand ingeschreven staat.

1

Akkoord.




6

W&L

Neerhem Oost tijdelijk aan te wijzen als
parkeermogelijkheid voor mensen met een
hotelkaart, ter vervanging van het Berkelplein.
Het verbreden van de parkeerplaatsen aan de Dr.
Ariënsstraat ter hoogte van het hockeyveld, ten
koste van 2 plaatsen.
Het honoreren van de vergunningsaanvraag voor
een gehandicaptenparkeervergunning.

Kortparkeerplaatsen Broekhem.
Het College van B&W wordt geadviseerd om in te
stemmen met:
 De voorgestelde parkeerindeling langs de weg
Broekhem.
 Bijgevoegd verkeersbesluit.

7

W&L

Parkeervergunningensysteem in de Grachtstraat.
Het College van B&W wordt geadviseerd om in te
stemmen met:
 Het per direct afschaffen van het
parkeervergunningensysteem in de Grachtstraat,
Schin op Geul.

8

BURG

W&L

Akkoord, infobulletin
aan de Raad.

Bezwaarschrift gericht tegen verleende
omgevingsvergunning Strucht 14.
Het advies van de commissie overnemen en het
bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond verklaren en het
bestreden besluit handhaven, met aanvulling van de
motivering zoals in het advies is overwogen.

9

Akkoord.

Akkoord.

Aanpassen inritconstructie Wehryweg.
Instemmen met de voorgestelde aanpassing van het
ontwerp.
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Akkoord.

