PERSLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,
gehouden op 1 juli 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 24 juni 2014.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Jaarverslag Stichting
‘KOM Leren’. De griffier
verzoeken de
raadsprocedure
schriftelijk af te
handelen.

4

PROG

Maastricht-Heuvelland bijeenkomst 1 juli.
Kennis nemen van de stukken voor het MaastrichtHeuvelland overleg. De vragen beantwoorden conform de
voorzet in deze adviesnota.

5

CONC

Bestuursdwangbesluit.
Bekrachtigen van uw besluit tot het terstond toepassen
van bestuursdwang ter plaatse van de appartementen,
gelegen aan de adressen Neerhem 66a, 66b en 66c te
Valkenburg.

6

MIDD

W&L

W&L

Akkoord.

Reiniging en inspectie riolen 2014.
Afdelingshoofd Wonen en Leven mandateren om Rions BV
opdracht te verstrekken.

8

Akkoord.

Verklaring van het college over de betrouwbaarheid van
de cijfers bij de IV3-aanlevering ten behoeve van het CBS
inzake de jaarrekening 2013.
Akkoord te gaan met het afgeven van bijgevoegde IV3verklaring inzake de jaarrekening 2013.

7

Akkoord.

Akkoord.

Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en
Kindermishandeling (AMHK) Zuid Limburg.
Akkoord te gaan met:
1. De schaalgrootte van het AMHK, te weten Zuid
Limburg.

Akkoord.

2. De organisatievorm, te weten een lichte
Gemeenschappelijke Regeling en bij voorkeur aan
te sluiten bij het ‘Regionaal Transitie
Arrangement Jeugd’ van de Zuid Limburgse
gemeenten.
3. De organisatie waar het AMHK wordt
ondergebracht, te weten GGD Zuid Limburg.
4. De opdrachtverstrekking aan de GGD Zuid Limburg
om verder vorm te geven aan inrichting en
verrichting van het AMHK.
5. Het financieel beheer van het AMHK voor de
schaal van Zuid Limburg.
6. Het in 2016 laten onderzoeken van de meest
efficiënte bekostigingssystematiek die meer recht
doet aan de verschillen in GIA problematiek per
gemeente dan het aantal inwoners.
9

BURG

De beoordeling van de constructieve veiligheid van
terrasafscheidingen, afscheidingen van een winterterras
en uitvalschermen (bij horecagelegenheden).
In te stemmen dat aannemelijk is gemaakt dat wordt
voldaan aan de constructie eisen uit het Bouwbesluit
2012 wanneer de aanvrager schriftelijk verklaart dat:
 het bouwwerk (zijnde een terrasafscheiding, een
afscheiding van een winterterras en / of een
uitvalscherm) eenvoudig wegneembaar,
demontabel of inklapbaar wordt uitgevoerd;
 de constructie wordt uitgevoerd conform de
doelstelling van het Bouwbesluit 2012 (het
bouwwerk is voldoende bestand tegen de daarop
werkende krachten) en dat dit bij of vlak na
plaatsing wordt gecontroleerd door de leverancier
of een andere deskundige (constructeur);
 door de leverancier of een andere deskundige
(constructeur) wordt vastgelegd bij welke
weersomstandigheden het bouwwerk wordt
weggehaald / ingeklapt en dat de aanvrager
daaraan gevolg geeft;
 eventuele funderingen of bevestigingen in de
ondergrond van de gemeente niet worden
aangebracht alvorens de gemeente daarvoor
toestemming heeft gegeven;
 kosten door schade ten gevolge van het bouwwerk
volledig voor rekening van de aanvrager of diens
rechtsopvolger zijn.

10

BURG

Akkoord.

Afhandeling aanvraag huisvesting onderwijs voor het
vervangen van de dakbedekking van de basisschool St.
Gerlachus te Houthem.
Akkoord gaan met gunning van de opdracht voor het
vervangen van de dakbedekking van de basisschool St.
Gerlachus te Houthem aan de economisch meest
voordelige inschrijver.

Akkoord.

