BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 5
november 2013.
AANWEZIG:

Burgemeester drs. J.M.A. Eurlings.
Wethouders: 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 vergaderingen van de burgemeester en
wethouders van 29 oktober 2013.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Het College stemt in
met het Persbericht
inzake één
gezamenlijke
uitvoeringsorganisatie
Sociale Dienst
Heuvelland.
Het college is van
mening dat het advies
van de politie en de
brandweer integraal
dient te worden
opgevolgd in het kader
van de veiligheid
omtrent de
Kerstparade.
Het college stemt in
met de redactie van
het voorliggende besluit
inzake de ZLSM, e.e.a.
in de lijn als besloten
door de Raad op 4-112013.

4

CONC

Publicatie wekelijkse gemeenteberichten.
Naast de publicaties in Heuvelland Aktueel worden
gemeenteberichten vanaf 1 december 2013 wekelijks
verspreid via een email-nieuwsbrief.

5

S&O

Akkoord.

Artikel 41 vraag van fractie D66 inzake ‘illegaal parkeren
campers’.
Het advies is in te stemmen met de in de bijgevoegde
brief (zie bijlage) voorgestelde beantwoording van de
artikel 41 vraag van D66 inzake ‘illegaal parkeren
campers’.

Akkoord.

6

S&O

Verlaging en beëindiging van de subsidie aan Stichting
Museum Land van Valkenburg.
Het advies aan het College van B&W is om het volgende
besluit te nemen:
1. In navolging van het besluit van de Raad dd. 13
november 2012 de subsidie aan stichting Museum
Land van Valkenburg per 1 januari 2014 ingevolge
artikel 4:51 AwB met 10% verlagen;
2. In navolging van het besluit van de Raad dd. 1 juli
2013 het subsidiebedrag voor stichting Museum
Land van Valkenburg voor het jaar 2014 en 2015
vast te stellen op €49.205,- per jaar en het
verschil van €727,- per jaar af te dekken uit de
post ‘incidentele subsidies’ voor het jaar 2014 en
2015;
3. De subsidie aan de stichting Museum Land van
Valkenburg per 31 december 2015 beëindigen op
basis van artikel 9 lid 1 sub b van de
Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn
van de gemeente Valkenburg aan de Geul én
artikel 4:35 lid 1 sub a en b van de AwB;
4. De stichting Museum Land van Valkenburg zo
spoedig mogelijk berichten over (1) de verlaging
en (2) de beëindiging van de subsidie. Besluiten
zijn voor bezwaar vatbaar.

7

W&L

Overeenkomst KAR Voorrangsvoertuigen.






8

BURG

In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde
overeenkomst KAR-Voorrangsvoertuigen en het
sluiten van deze overeenkomst met betrokken
partijen;
Burgemeester Eurlings te mandateren deze
overeenkomst te ondertekenen tijdens de
vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio;
De beleidsmedewerker Verkeer en Mobiliteit te
mandateren namens het college van B&W om
wijzigingen van ondergeschikte aard in de
overeenkomst aan te brengen.

PROGR

Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen een besluit in het kader van
de Wob.
Het bezwaarschrift conform het advies van de commissie
voor de bezwaarschriften gegrond verklaren en het
bestreden besluit herroepen en genoemde stukken alsnog
verstrekken en een bedrag van € 472,- aan proceskosten
vergoeden.

9

Akkoord.

Akkoord.

Beantwoording vragen ex artikel 41 van de VVD fractie
over de gebiedsindeling van de precariobelasting en
reclamebelasting.
De twee brieven van de VVD fractie conform bijgaande
antwoordbrieven beantwoorden.

Akkoord.

10

W&L

Beantwoording vraag ex artikel 41 van de fractie VVD over
aanvraag voor een aanvullende subsidie voor
onderhoudswerkzaamheden aan ‘t Geboew.
Beantwoording conform bijgaande brief

11

MIDD

Verklaring van het college over de betrouwbaarheid van
de cijfers bij de IV3-aanlevering ten behoeve van het CBS
inzake de begroting 2014.
Verklaring IV3 inzake de begroting 2014 afgeven ten
behoeve van het CBS.

12

S&O

S&O

BURG

Akkoord.

Jaarrekening WOZL 2012.
De jaarrrekening WOZL 2012 ter inzage leggen voor de
gemeenteraad.

14

Akkoord.

Raadsinformatiebulletin ontwikkelingen WOZL.
Akkoord te gaan met de inhoud van bijgevoegd
raadsinformatiebulletin en dit ter kennis brengen van de
gemeenteraadsleden.

13

Akkoord.

Akkoord.

Terrassenbeleid
Zijschotten op terrassen:
- toe te staan dat de opening tussen de bovenkant
van het zijschot en de onderkant van de
zonwering wordt dichtgezet onder de
voorwaarden dat:
 Het gedeelte boven op het ‘reguliere’
zijschot’ (de driehoek) aan dezelfde
voorschriften voldoet als de voorschriften
waaraan het reguliere zijschot moet
voldoen (wegneembaar, inklapbaar, geen
bevestiging aan ondergrond etc.);
 wordt voldaan aan de door de
stadsbouwmeester nog nader uit te
werken welstandsvoorschriften (kleur,
materiaal, detaillering);
- de Beleidsregels terrassen 2011 en de
welstandsnota 2012 dienovereenkomstig aan te
passen.
Wijziging in vastgestelde gebieden:
- de gebiedsindeling zoals opgenomen in de
Beleidsregels terrassen 2011 en de welstandsnota
2012 te handhaven.
Winterterrassen:
de als bijlage toegevoegde plankaart toe te voegen aan de
Beleidsregels terrassen 2011 en de welstandsnota 2012.

Akkoord.

