BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 20 augustus
2013.
AANWEZIG:

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

AFWEZIG:

Wethouder C.M.H. van Melsen.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergaderingen van de burgemeester en
wethouders van 8 juli 2013, 9 juli 2013, 30 juli en 6
augustus 2013.

Akkoord

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken.

4

CONC

Brief van de SP fractie over de locatie voor cyclocross
wedstrijden.
Conform het concept op de brief van de SP fractie
antwoorden dat de locatie voor de Wereldbeker
Cyclocross is gewijzigd in het Kuurpark.

5

W&L

Actualisatie Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan
(VGRP).
Presidium verzoeken om dit onderwerp op te nemen als
bespreekpunt voor de commissievergadering SOB van 3
september 2013.

6

MIDD.

MIDD

Akkoord.

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen.
De wijziging van de leidraad invordering gemeentelijke
belastingen vast te stellen.

7

Akkoord, inclusief
tekstuele aanpassing.

Akkoord.

Beroepschrift tegen afwijzing kwijtscheldingsverzoek.
Belanghebbende meedelen dat beroep ongegrond is.

Akkoord.

8

BURG

Bezwaarschrift van Hotels met omwonenden/inwoners van
Walem en Schin op Geul gericht tegen verleende
omgevingsvergunning voor plaatsen KPN mast met
hekwerk nabij bungalowpark in Schin op Geul.
Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften
overnemen en het bezwaarschrift van bezwaarmakers
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,14,16,17,18,19,20,21 en 24 nietontvankelijk verklaren en het bezwaarschrift van
bezwaarmakers 4,13,15,22 en 23 ongegrond verklaren.

9

BURG

Bezwaarschrift van Werkgroep Dorp in het Groen Schin op
Geul gericht tegen verleende omgevingsvergunning voor
plaatsen KPN mast met hekwerk nabij bungalowpark in
Schin op Geul.
Het bezwaarschrift conform het advies van de commissie
voor de bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaren.
Voor de motivatie van uw besluit kunt u verwijzen naar
het advies van de commissie dat als zodanig onderdeel
uitmaakt van uw beslissing op bezwaar.

10

W&L

W&L

W&L

Akkoord.

Advies inz. school-thuisroutes.
1.
Kennisnemen van de resultaten en instemmen
voorgestelde maatregelen;
2.
De bijgevoegde raadsnota doorgeleiden ter
behandeling in de raadsvergadering van 23 september a.s.

12

Akkoord.

Uitvoering Hovetstraat.
De reconstructie van het tweede deel van de Hovetstraat
gunnen aan de firma Van Boekel als meerwerk op de
bestaande opdracht.

11

Akkoord.

Akkoord.

Evaluatie verkeersarrangement Houthem.
1.
Kennis te nemen van de evaluatieresultaten en in
te stemmen met voorgestelde noodzakelijke en
wenselijke maatregelen en voor nadere aanpassingen de
integrale visie van de GOMV in het kader van de
landgoederenzone Maastricht-Valkenburg af te wachten.
2.
De bijgevoegde raadsnota doorgeleiden ter
behandeling als bespreekpunt in de raadsvergadering van
23 september 2013.

Akkoord.

13

S&O

Voortgang bouwplan Langen Akker.
Met instemming kennisnemen van de gemaakte afspraken
tussen partijen en instemmen het voortvarend in
procedure brengen van het gewijzigde plan nadat alle
benodigde stukken zijn ontvangen.

14

MIDD

WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) geldlening
Woningstichting Berg en Terblijt.
Bij deze adviseer ik uw college, conform raadsbesluit,
akkoord te gaan met het verlenen van de achtervang.

15

Conc

Akkoord.

Akkoord.

Werkzaamheden aan het Kuurpark t.b.v. Wereldbeker
Cyclocross op 20 oktober a.s.
Ermee instemmen dat de stichting Wielrennen Valkenburg
Akkoord.
op eigen rekening en risico enkele kleinere werkzaamheden
in het Kuurpark mag uitvoeren, dit ter voorbereiding op de
Wereldbeker Cyclocross, editie 2013.

