PERSLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,
gehouden op 14 oktober 2014.
AANWEZIG:

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

AFWEZIG:

Burgemeester: drs. J.M.A. Eurlings.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergaderingen van de burgemeester en
wethouders van 7 oktober 2014.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Het besluit van 30
september 2014,
agendapunt 10 inzake
afsluiting Eigen Weg
Curfs, wordt gewijzigd
in die zin dat de
afsluitingsdagen
worden bepaald op 22
t/m 24 oktober 2014,
vanaf 10.00 uur ’s
ochtends.

4

MIDD

Gebiedsindeling precariobelasting.
Bij deze adviseer ik uw college in te stemmen met de
aanpassing van de gebiedsindeling precariobelasting zodat
deze kan worden meegenomen bij de
belastingmaatregelen en tarievenbesluiten in het kader
van de begroting 2015-2018.

5

W&L

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

6

W&L

Akkoord.

Akkoord.

Bezwaarschrift rioolkosten St. Jozefklooster.
Stichting Provincie St. Jozef beantwoorden conform
concept-antwoordbrief.

1

Akkoord, inclusief
tekstuele aanpassing.

7

W&L

Gladheidsbestrijdingsplan 2014-2015.
Gladheidsbestrijdingsplan 2014-2015 vaststellen.

8

W&L

Aanvraagformulier subsidie voor het jaar 2015.
Het aanvraagformulier subsidie 2015 naar de in de
‘Grondslagen voor de vaststelling en berekening van
subsidies aan plaatselijke en regionale instellingen 2014’
genoemde instellingen sturen en deze instellingen
mededelen dat de gemeenteraad zich naar alle
waarschijnlijkheid op 15 december zal beraden over het
voorstel met betrekking tot de Grondslagen voor het jaar
2015.

9

W&L

W&L

Burger

Burger

Akkoord.

Aanvraag omgevingsvergunning voor de uitbreiding van
‘Dorpscentrum De Holle Eik’ aan de Baron de Selysstraat 4
te Valkenburg.
1. kennis te nemen van de ingediende aanvraag
omgevingsvergunning en bijbehorende
ruimtelijke onderbouwing;
2. de juridisch planologische procedure te starten
door een ontwerpbesluit omgevingsvergunning
met bijbehorende stukken gedurende zes weken
voor eenieder ter inzage te leggen;
3. vanwege de aard, omvang en reikwijdte van het
plan geen inspraak te organiseren.

12

Akkoord.

Eindrapport mantelzorgonderzoek “Ervaringen van
mantelzorgers over 2013 gemeente Valkenburg aan de
Geul”.
Kennisnemen van de resultaten van het onderzoek
‘Ervaringen van mantelzorgers’ en de aanbevelingen van
de commissie cliënttevredenheid van de Wmo raad. De
aanbevelingen meenemen in de herijking van het beleid
inzake mantelzorg. Het eindrapport ter inzage leggen voor
de commissie Sociaal Domein.

11

Akkoord.

Participatieovereenkomst Huis voor de Sport Limburg
2015-2018.
De participatieovereenkomst met het Huis voor de Sport
Limburg voor de periode 2015-2018 ondertekenen.

10

Akkoord.

Akkoord.

Verzoeken om vergunning voor het inzamelen van kleding
in 2015.




Op grond van artikel 2 lid 2 van de
Afvalstoffenverordening 4 instellingen per jaar
aanwijzen om kleding in te zamelen.
Op verzoeken om kleding in te zamelen boven het
jaarlijks aantal van 4 afwijzend beschikken;
In de mandaatregeling opnemen dat de
Teamleider Vergunningen gemandateerd wordt
voor het ondertekenen van vergunningen en
afwijzingen.

2

Akkoord.

13

CONC

Art 41 vraag van de raadsfractie PGP.
Instemmen met bijgaande antwoordbrief en deze
toesturen aan de raadsfractie PGP met afschrift aan de
Griffie

14

Burger

Akkoord, vraag 4 wel
nog beantwoorden in
afstemming met de
portefeuillehouder.

Vaststellen Regeling gegevensverstrekking
basisregistratie personen Valkenburg aan de Geul
2014.
De raad heeft in haar vergadering van 29 september
2014 de verordening gegevensverstrekking
basisregistratie persoonsgegevens vastgesteld met
terugwerkende kracht tot 6 januari 2014.
Deze verordening voorziet erin dat het college van
burgemeester en wethouders nadere invulling geeft
aan de verstrekking van gegevens uit de
basisregistratie personen aan de gemeente Valkenburg
aan de Geul. De invulling wordt uitgewerkt in de
regeling gegevensverstrekking.

Akkoord.

Ten behoeve van een efficiënte werkwijze wordt het
hoofd van de afdeling onder wiens
verantwoordelijkheid de basisregistratie personen
wordt bijgehouden, in de regeling de bevoegdheid
gegeven tot aanwijzing van de organen van de
gemeente, aan wie gegevens worden verstrekt, de
categorie van personen die het betreft, de gegevens
set en de wijze van verstrekken. (bijlage 1)
15

Burger

Kennisnemen van de Regeling Beheer en Toezicht BRP
en benoemen beheerfunctionarissen.
Aanwijzen van de in de bijlage genoemde
beheerfunctionarissen.

16

Burger

Akkoord.

Vaststellen informatie beveiligingsplan van de
gemeente Valkenburg aan de Geul.
Akkoord gaan met en vaststellen van het
informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten
en kennisnemen van de rapportage van de
beveilingsbeheerder.

.

3

Akkoord.

