PERSLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,
gehouden op 27 mei 2014.
AAN:

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

AFWEZIG:
NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergaderingen van de burgemeester en
wethouders van 20 mei 2014.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden

Wethouder Dauven
rapporteert omtrent
zijn inspanningen om zo
snel mogelijk ’t Vöske
open te krijgen.
Wethouder van Melsen
neemt het dossier
Kasteel Oost over van
wethouder Vermeer.
De heidag van het
College wordt
verplaatst van 3 naar 10
juni van 11.00 tot 12.30
uur.
Het College gaat
akkoord met de sluiting
van de loketten op 27
juni a.s. vanwege de
teambuildingsdag KCC.
De telefonie blijft
operationeel van 9.00
tot 12.30 uur.

4

CONC

Last onder dwangsom m.b.t. sloop onbewoonbare woning
aan Heideweg 2.
Besluit nemen inhoudende het opleggen van een last
onder bestuursdwang:
1. ter hoogte van € 1.000,-- per dag dat de
overtreding voortduurt;
2. met als maximum € 50.000,-- en
3. met een begunstigingstermijn van zes maanden.

5

CONC

Groot onderhoud Sport- en recreatiecentrum Polfermolen.

1

Akkoord.

1. Kennis nemen van de geplande werkzaamheden
en de sluiting van de zwemzaal in juli.
2. Kennis nemen van de kosten en de dekking binnen
de MJOP 2014.
3. Akkoord te gaan met het verschuiven van de post
energiemaatregelen van de boilerinstallatie naar
LED verlichting, en hiermee het toepassen van
LED verlichting mogelijk maken.
6

CONC

Actualisatie Beleidsregels Terrassen 2011.
Resumerend wordt uw College c.q. de burgemeester
geadviseerd om:
1. Kennis te nemen van de door de burgemeester
vast te stellen wijzigingen onder sub 6 1 t/m 6;
2. De onder sub 6 verwoorde wijzigingen 1 t/m 6
vast te stellen;
3. Deze wijzigingen te verwerken in de Beleidsregels
terrassen 2014;
4. Kennis te nemen van de door de burgemeester
vast te stellen Beleidsregels Terrassen 2014;
5. .De Beleidsregels Terrassen 2014 vast te stellen
en de Beleidsregels Terrassen 2011 in te trekken
m.i.v. het moment waarop de Beleidsregels
Terrassen 2014 in werking treden;
6. De publicatiedatum van het nieuwe beleid te
bepalen op 16 juli;
7. In te stemmen met het onder sub 6 opgenomen
handhavingsstappenplan 1 t/m 13;
8. Mw. J. Snoeijer te mandateren om de in het
handhavingsstappenplan onder sub 4 en 6
genoemde brieven te ondertekenen;
9. 936 uur extern (uurtarief € 45 en € 60) t.b.v. de in
te huren en deze gespreid naar behoefte de
komende maanden in te zetten bij de afhandeling
aanvragen exploitatievergunning en het verlenen
van omgevingsvergunningen voor de activiteit
bouwen t.b.v. terrasschotten en/of luifels en de
kosten ten laste te brengen van de post
onvoorzien;
10. De Raad voor te stellen om voor de leges
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen
t.b.v. terrasschotten en/of luifels éénmalig enkel
de bouwkosten ad. € 144,-- in rekening te
brengen;
11. De afdeling Middelen te vragen de mogelijkheid te
onderzoeken van een financieel construct
waardoor ondernemers die aantoonbaar niet over
de financiële middelen beschikken om de
vereiste investeringen te plegen - en deze ook
niet via de normale weg van kredietverstrekking
kunnen verkrijgen – deze middels een
rentedragend krediet toch kunnen doen;
12. Ten behoeve van de horeca-ondernemers een
informatiebrochure uit te geven en de kosten ten
laste te brengen van het budget communicatie.

7

PROG

Akkoord.

Beantwoording vragen Provincie Limburg inzake

2

Akkoord.

rapportage commissie van Geel.
Bijgaande brief als reactie op de vragen van de Provincie
versturen
8

S&O

Aanbesteding Zakken t.b.v. Huishoudelijk Restafval.
Instemmen met
•De 3 geselecteerde partijen voor de uitvraag;
•Het bestek en de daarin genoemde afwijkingen van EMVI
en Social Return;
•De planning.

9

S&O

S&O

W&L

Akkoord.

Onderhoud wegen 2014.
Wij adviseren uw college om het afdelingshoofd Wonen en
Leven te mandateren om:
1. de voorlopige gunning uit te spreken aan
wegenbouw Limburg;
2. na het doorlopen van de zogenaamde
Alcateltermijn (20 dagen) bij geen bezwaar de
eerste deelopdracht 2014 opdracht te verstrekken
aan wegenbouw Limburg voor een maximum
bedrag van € 400.000,- exclusief BTW;
3. via de kernambtenaren de planning van het
onderhoud mededelen aan de verschillende
kernen;

11

Akkoord.

Begrotingswijziging 2014 en conceptbegroting 2015 GR
Milieuparken Geul en Maas.
Het college legt de stukken van de GR Milieuparken Geul
en Maas voor aan de leden van de commissie SOB met de
opmerking dat:
1. de begrotingswijziging 2014 binnen de lopende
begroting van Valkenburg aan de Geul kan worden
opgevangen;
2. onze meerjarenbegroting de ruimte heeft om de
conceptbegroting 2015 te kunnen opnemen;
3. eventuele zienswijzen van de commissie SOB via
het verslag ter kennis worden gebracht aan de
secretaris van de GR.

10

Akkoord.

Akkoord.

Halderpark – start uitvoering.
1. Definitieve gunning uitspreken aan de firma Van
Boekel Zeeland BV;
2. M.b.t. de uitvoering kiezen voor optie A: alleen
uitvoering Halderpark (bestek A);
3. Instemmen met de financiële kaders voor
uitvoering, conform voorstel onder punt 5 van
deze nota;
4. De raad middels een informatiebulletin
informeren over de uitkomsten van de
aanbesteding en definitieve gunning;
5. De deelprojectleider herinrichting openbare
ruimte mandateren voor de uitvoering en
opdrachtverlening binnen de financiële kaders.

3

Akkoord.

12

W&L

Fonteininstallatie Halderpark.
L’Ortye Watermanagement B.V. opdracht verlenen voor
de aanleg van de fonteininstallatie in het Halderpark.

13

W&L

Verkoop om niet van een klein perceeltje grond t.b.v. het
geschikt maken van een trafostation van Enexis voor
plaatsing een nieuw station.
Overgaan tot verkoop om niet van een perceelsgedeelte,
kadastraal bekend gemeente VKB01, sectie D, nummer
203 1 (ged.), ter grootte van circa 5,4 m² gelegen aan de
Napoleonstraat, waarbij Enexis B.V. alle kosten draagt
welke met de overdracht zijn gemoeid (kosten koper),
waaronder in ieder geval begrepen de notariële kosten
voor het opmaken van de akte(n), de kosten voor de
kadastrale inmeting(en) en de kosten voor de inschrijving
in de openbare registers inschrijving.

14

W&L

Conc

Akkoord.

Jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen
2013.
Uw college wordt geadviseerd:
De jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen
voor het verslagjaar 2013 van de gemeente Valkenburg
aan de Geul vaststellen en de gemeenteraad ter
kennisname hiervan een kopie sturen.

15

Akkoord.

Akkoord.

Plan van aanpak ter stimulering van de Retail in het
centrum.
a) Het plan van aanpak vaststellen en daarvoor in
principe uit het egalisatiefonds heffingen
ondernemers een bedrag van 93.000,- Euro ter
beschikking stellen;
b) Dit plan met het Presidium bespreken waarna – bij
instemming – tot uitvoering kan worden
overgegaan;
c) De ondernemersvertegenwoordigingen en de
gemeenteraad van de besluitvorming in kennis
stellen.

4

Akkoord, met de
fractievoorzitters wordt
de vervolgprocedure
afgestemd.

