PERSLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,
gehouden op 17 juni 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 3 en 10 juni 2014.

De notulen van 3 juni
2014 zijn akkoord met
dien verstande dat het
besluit als
geformuleerd onder
agendapunt 10 is
gewijzigd
overeenkomstig de
verslaglegging onder
agendapunt 1 in de
notulen van 10 juni
2014. De notulen van 10
juni 2014 zijn akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besloten wordt deputé
dhr. G. Koopmans
namens het College een
felicitatie te sturen
met zijn benoeming in
het College van GS.
Besloten wordt tijdens
het jaarlijks Collegeuitstapje de gemeente
Venray te bezoeken
vanwege het gebouwen klantconcept en te
onderzoeken of het
gecombineerd kan
worden met het
raadsuitstapje. Tevens
zal het management
uitgenodigd worden.
Besloten wordt de
werkgroep Religieus
Erfgoed Valkenburg uit
te nodigen voor het
persgesprek volgende
week omdat zij bereikt

hebben dat twee
Valkenburgse websites
www.heiligehuizenvalk
enburg.nl en
www.mergel.nu zijn
geplaatst op de
Unescolijst voor
Digitaal Erfgoed.
Geconstateerd is dat
scooters in het centrum
worden geplaatst als
reclame voor verhuur.
Dit past niet bij het
beleid ter zake. Het
College verzoekt het
team VTH hierop te
handhaven.
4

PROG

Raadsvoorstel Algemeen belangvaststelling Wet Markt en
Overheid.
Bijgaand raadsvoorstel via een spoedprocedure ter
besluitvorming voorleggen aan de raad in haar
vergadering van 30 juni 2014.

5

PROG

Ontwerp POL 2014, Plan-MER, ontwerp
Omgevingsverordening Limburg 2014, ontwerp Provinciaal
Verkeers- en Vervoersprogramma.
-

Kennis nemen van de voorliggende stukken;
In hoofdlijnen instemmen met voorliggende
plannen;
In de inspraakreactie een aantal aandachtspunten
aandragen voor de verdere thematische
uitwerkingen en aangeven dat Valkenburg bij de
uitwerkingen van de thema’s vrijetijdseconomie,
detailhandel, nationaal landschap en wonen een
actieve rol wil spelen;
Bijgevoegde conceptbrief als inspraak reactie
verzenden.
6

W&L

W&L

W&L

Akkoord.

Aanvraag tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte.
Eigenaren toestemming verlenen de woning tijdelijk te
verhuren.

8

Akkoord.

Verzoek tot aankoop groenstrook, gelegen aansluitend aan
de achterzijde van het woonperceel.
Het verzoek tot aankoop afwijzen en wijzen op
mogelijkheid tot aankoop groter perceel.

7

Akkoord.

Subsidieaanvraag van het kernoverleg Berg en Terblijt in
het kader van de “Nadere subsidieregels Leefbaarheid en
Groen 2013 – 2015 provincie Limburg” ten aanzien van de
realisatie van een kunstwerk op de rotonde te Berg en
Terblijt.

Akkoord.

De bijgaande brief accorderen en doorsturen naar het
kernoverleg Berg en Terblijt om als bijlage bij de
subsidieaanvraag te dienen.
9

W&L

Globale stedenbouwkundige randvoorwaarden met
betrekking tot nieuwbouw basisschool St. Joseph op het
terrein van de basisschool de Plenkert.
Akkoord te gaan met:
I.
Het beschikbaar stellen van de ondergrond
van de
voormalige gymzaal grenzend aan de basisschool
de Plenkert voor nieuwbouw van de basisschool St.
Joseph.
II.
Het vaststellen van de globale
stedenbouwkundige
randvoorwaarden voor nieuwbouw van de
basisschool St. Joseph op het terrein van de
basisschool de Plenkert.

10

S&O

W&L

Akkoord.

Beslissing op bezwaar inz. weigeren bijdrage mergelfonds
Geulhemmerweg 45.
Het advies van de commissie bezwaarschriften over te
nemen, het bezwaarschrift deels gegrond te verklaren en
het bestreden besluit gecorrigeerd in stand te laten.

11

Akkoord.

Akkoord.

Opheffen voormalige motorenparkeerplaats De Plenkert.
In eigen beheer de voormalige motorenparkeerplaats
herinrichten tot reguliere parkeerplaats voor auto’s en
motoren, bestemd voor betaald parkeren, en
samenvoegen met de aangrenzende parkeerplaats.

Akkoord.

