PERSLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,
gehouden op 25 november 2014.
AANWEZIG:

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

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergaderingen van de burgemeester en
wethouders van 18 november 2014.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken.

4

S&O

Voorgenomen activiteiten 2014 Woonpunt.
Kennisnemen van de aangekondigde activiteiten en
conform voorstel beantwoording mandateren in overleg
met portefeuillehouder.

5

W&L

Verkeerssituatie Lindenlaan e.o.
Vasthouden aan huidige verkeerssituatie.

6

W&L

Burger

Burger

Akkoord.

Intrekking last onder dwangsom Walem 39.
Besluit van 22 juli 2008 en 10 februari 2014 intrekken,
omdat geen sprake meer is van een illegale situatie.

8

Akkoord.

Opdrachten groen –en reinigingswerkzaamheden 2014.
Instemmen met de opdrachtverstrekking aan:
 Webu-Dieteren voor het contract ‘reiniging
openbare ruimte 2014’.
 Groen OZL BV voor het contract ‘onderhoud
groenvoorziening 2014’.
 BTL Roermond voor het contract ‘onderhoud
groene parels 2014’.
 Monsdal Buitenbeheer voor het contract
‘onderhoud Kuurpark en ingang Casino 2014’.

7

Akkoord.

Akkoord.

Intrekken omgevingsvergunning (voormalige
Hinderwetvergunning voor het oprichten en in werking
hebben van een beautyfarm/medisch cosmetisch centrum
waaronder het opslaan van propaan in een bovengrondse
tank met een inhoud van 18000 liter) aan het adres
Meerssenderweg 30-34 in Valkenburg aan de Geul.
Ik adviseer

Akkoord.

1







9

S&O

Een ontwerp besluit te nemen, waarbij op grond
van artikel 2.33, tweede lid sub a van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht de
omgevingsvergunning ‘voor het in werking hebben
van een beautyfarm/medisch cosmetisch centrum
waaronder het opslaan van propaan in een
bovengrondse tank met een inhoud van 18000
liter’ wordt ingetrokken.
Het ontwerp besluit middels bijgevoegde brief
aan de inrichtinghouder
kenbaar te maken;
Indien er geen zienswijzen worden ingediend het
nemen van het definitief besluit te mandateren
aan de opsteller van deze adviesnota.

Economie.
Het advies is:
 Instemmen met het aangaan van een
samenwerking met het IMK betreffende het
project ‘155 red een bedrijf’ voor 1 jaar, met een
stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar indien
het contract niet wordt opgezegd. Ingangsdatum
is 1 januari 2015;
 De kosten à €1.250,- excl. BTW afdekken uit het
‘werkdeel’.

10

S&O

Akkoord.

Nota Kampeerbeleid 2015.
Het advies is:
 Alle standpunten voor kennisgeving aan te nemen;
 Met betrekking tot standpunt 3 in gesprek te gaan
met camping de Cauberg en de (on)mogelijkheden
ten aanzien van een mogelijke uitbreiding te
bespreken. Hierbij is het van belang om aan te
geven dat deze camping in een gebied met een
landschappelijk hoogwaardige kwaliteit ligt en dat
het de vraag is of een mogelijke uitbreiding van
het huidige campingterrein tot de mogelijkheden
behoort;
 Met betrekking tot standpunt 4 met de bij de
Recron aangesloten campinghouders in gesprek te
blijven om de (on)mogelijkheden met betrekking
tot de realisatie van een tijdelijke
evenementencamperplaats te bespreken en
wanneer mogelijk te realiseren.

2

Akkoord.

