PERSLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,
gehouden op 4 februari 2014.
AANWEZIG:

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

AFWEZIG:

Wethouder: drs. R. Meijers.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergaderingen van de burgemeester en
wethouders van 28 en 31 januari 2014.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken.

4

CONC

Gemeente-enquete 2014 van de Volkskrant.
Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragenlijst
van de Volkskrant.

5

S&O

Bestelling restafvalzakken.
Instemmen met voorgestelde procedure en:
1. Eenmalig een bestelling plaatsen bij Dimensio;
2. Simultaan opstarten van de
aanbestedingsprocedure.

6

S&O

S&O

W&L

Akkoord.

Aanvraag bijdrage uit Mergelfonds Geulhemmerweg 45.
Het verzoek om een bijdrage uit het Mergelfonds afwijzen
middels bijgevoegde concept brief.

8

Akkoord.

Bijstelling meerjaren onderhoudsplanning en begroting
Sport- en recreatiecentrum Polfermolen.
1. Kennis nemen van de bijstelling van de meerjaren
onderhoudsplanning en begroting van het Sport- en
recreatiecentrum Polfermolen 2014-2023;
2. Voor het planjaar 2014 een krediet beschikbaar te
stellen van € 597.290,- (incl. restbudget 2013).

7

Akkoord.

Akkoord.

Verhuur lokalen Stella Maris College.
Ermee akkoord te gaan dat het Stella Maris College in het
paas- en pinksterweekend lokalen verhuurt aan Euro
Sportring. Te bepalen dat het Stella Maris College een
bedrag van € 7.119,00 dient af te dragen aan de
gemeente in verband met kapitaallasten. Deze kosten
kunnen doorgerekend worden in het huurbedrag. Het

1

Akkoord.

bedrag ad € 7.119,00 toe te voegen aan de reserve
huisvesting onderwijs.
9

S&O

Beantwoording vraag ex artikel 41 Reglement van Orde
van raadsfractie PvdA inzake woningbouw 2e voetbalveld
in Vilt.
De vraag beantwoorden conform bijgevoegde conceptbrief.

10

W&L

Vragen ex. artikel 41 van de raadsfractie VVD inzake AED
project/subsidieaanvraag Stichting Hart voor Valkenburg.
De vragen beantwoorden middels bijgevoegde conceptbrief.

11

W&L

W&L

W&L

Akkoord.

Parkeren basisschool de Plenkert.
Ik adviseer uw college om het terreintje aan de
achterkant van de school ter beschikking te stellen aan
basisschool de Plenkert als zijnde niet-openbaar
parkeerterrein.

13

Akkoord.

Verzoek om twee leegstandvergunningen.
De aangevraagde leegstandvergunning voor de woning
Lindenstraat 7c verlenen en de aanvraag voor de woning
Lindenstraat 9 afwijzen omdat niet wordt voldaan aan de
voorwaarden van de Leegstandwet.
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Akkoord.

Akkoord, met dien
verstande dat de
mogelijkheid open
gehouden moet worden
dat het terrein in de
toekomst op verzoek
van het College
gebruikt kan worden als
overloopterrein bij
evenementen. Tevens
de tijdelijkheid tot de
nieuwbouw van het
beschikbaar stellen
benadrukken.

Kosten notaris aanpassen notariële akte.
De notariskosten die gemoeid zijn met de aanpassing van
de erfpachtovereenkomst van LTC Iason voor rekening van
de gemeente Valkenburg aan de Geul nemen en deze
kosten putten uit de post ‘incidentele subsidies’
(6.541.030 / 4.2397).
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Akkoord.

14

W&L

‘Klokken van Wilmar’.
Gehoor geven aan het verzoek van conservator de heer PH
Lenssen om de klokken van Wilmar voor de duur van één
jaar onder te brengen in Museum de Locht en hiervoor
een bruikleenovereenkomst af te sluiten onder de
voorwaarde:
a.
dat Museum de Locht zorgdraagt voor het
transport van de klokken van Museum Land van
Valkenburg naar het Museum de Locht en vice versa;
b.
de klokken als één collectie tentoon worden
gesteld;
c.
de klokken goed worden onderhouden;
d.
indien nodig een afdoende verzekering voor de
klokken wordt afgesloten.
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Akkoord.

