PERSLIJST
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,
gehouden op 11 maart 2014.
AANWEZIG:

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

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergaderingen van de burgemeester en
wethouders van 25 februari 2014.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden

Besproken.

4

CONC

Financieel resultaat Kerststad Valkenburg 2013
Het financiële resultaat van de organisatie van Kerststad
Valkenburg betrekken bij de samenstelling van de
jaarrekening 2013.

5

BURG

Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing verzoek om
vergoeding planschade
Het bezwaarschrift in afwijking van het advies van de
commissie ongegrond verklaren en het bestreden besluit
in stand laten onder een nadere motivatie zoals
opgenomen in het advies van Gidding. Het verzoek om
vergoeding van de kosten ex artikel 7:15, lid 2 Awb in
verband met de behandeling van het bezwaar afwijzen,
omdat het bestreden besluit niet wordt herroepen.

6

W&L

W&L

Akkoord.

Advies Stichting Wmo-raad Valkenburg aan de Geul inzake
transitie sociale domein
Brief beantwoorden conform bijgaande antwoordbrief van
uw college.

7

Akkoord, het College
wenst onderzocht te
hebben op welke wijze
de
uitvoeringsorganisatie
van topevenementen
geprofessionaliseerd
kan worden.

Vraag Stichting Wmo-raad Valkenburg aan de Geul: hoe
gaat het college van burgemeester en wethouders het
informatietrajekt inzake de Wmo 2015 richting de

Akkoord.

kernen/kernoverleggen vorm en inhoud geven?
Deze vraag beantwoorden via bijgaande antwoordbrief.
8

W&L

Motie bijdrage noodzakelijke reparatie plafond
gemeenschapshuis ’t Geboew
1. Alsnog subsidie verlenen aan de Stichting
Gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul in de
daadwerkelijke kosten van herstel van het plafond
tot een maximum van € 10.000,--.
2. Dit bedrag putten uit de algemene
dekkingsreserve.

9

BURG

BURG

PROG

PROG

MIDD

Akkoord.

Nadere invulling gemeentelijke regie- en
opdrachtgeversrol sociale domein
1. Instemmen met het inrichten van een open en
transparant proces om te komen tot een overeenkomst,
waarin we meerjarige overeenkomsten aangaan met alle
aanbieders die aan onze voorwaarden voldoen. Binnen
deze overeenkomsten worden– in overleg tussen alle
contractpartners - continu nieuwe afspraken gemaakt of
bestaande gemodificeerd (Bestuurlijke Aanbesteding)
2. Instemmen met het borgen van de gemeentelijke
regierol in de toegang tot de zorg, zoals verwoord in deze
nota
3. Instemmen met het scheppen van de ruimte om indien
wenselijk met instellingen te komen tot afspraken voor
maximaal vier jaar in een aflopende reeks op voorwaarde
dat hierbinnen wordt gewerkt aan inhoudelijke
vernieuwing en een prijsdaling
4. De wethouders in het sociale domein mandateren voor
een reactie aan het Partnerschap Sociaal Domein ZuidLimburg, zoals verwoord in paragraaf 3.3

13

Akkoord.

Convenant met VGZ
1. Instemmen met het voorliggend concept-convenant
2. Aan wethouder Dauven mandaat verlenen om dit
convenant namens de gemeente Valkenburg aan de Geul
te ondertekenen.

12

Akkoord.

Vergunningaanvraag kledingcontainer plein Sibbe
Geadviseerd wordt:
•
de vergunningaanvraag voor het plaatsen van een
kleding container tegenover het adres Sibberkerkstraat
29, op grond van artikel 2 lid 2 van de afvalstoffen
verordening te weigeren;
•
de aanvrager dit per brief mede te delen.

11

Akkoord.

Reacties conceptdocumenten 3 decentralisaties
De Wmo-raad Valkenburg aan de Geul te berichten
conform bijgaand antwoord van uw college.

10

Akkoord.

Faillissementen

Akkoord.

Ter kennisname.
14

MIDD

Aandelen Attero N.V.
Bij deze adviseer ik uw college dat u voornemens bent om
de aandelen Attero N.V. te verkopen, de stukken door te
leiden naar de griffie met het verzoek om uiterlijk vrijdag
28 maart een eventuele inhoudelijke reactie te ontvangen
van de gemeenteraad over dit onderwerp, zodat uw
college deze kunt meenemen in uw overwegingen.

15

S&O

Akkoord.

Akkoord.

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

Akkoord.

