PERSLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,
gehouden op 9 december 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.
Adjunct-secretaris: mw. Mr. M. Liu.

AFWEZIG:

Gemeentesecretaris: L.T.J.M. Bongarts.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergaderingen van de burgemeester en
wethouders van 2 december 2014.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Beproken.

4

PROG

Beantwoording vragen ex artikel 41 RvO van de PGP
fractie inzake informatiebijeenkomsten.
De vragen conform bijgaande antwoordbrief
beantwoorden.

5

CONC

Beslissing op bezwaar dwangsomprocedure Vroenhof 1313g te Houthem.
Wij adviseren u om de eigenaar van het pand Vroenhof
13-13g te Houthem middels het bijgevoegde conceptbesluit in kennis te stellen van het feit, dat uw college:
zich conformeert aan het advies van de Commissie
voor de bezwaarschriften d.d. 27 oktober 2014;
het bezwaar, gericht tegen het dwangsombesluit
van 6 mei 2014, ongegrond verklaart en het bestreden
besluit in stand laat.

6

S&O

Akkoord.

Akkoord.

Vaststelling aanvullende uitvoeringsbesluiten
Participatiewet 2015.
Akkoord gaan met de volgende uitvoeringsbesluiten:
1. Uitvoeringsbesluit jongeren Participatiewet
Maastricht-Heuvelland 2015 (onder voorbehoud
dat de gemeenteraad instemt met de Verordening
re-integratie en tegenprestatie Participatiewet
Maastricht-Heuvelland 2015;
2. Uitvoeringsbesluit individuele studietoeslag
Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015
(onder voorbehoud dat de gemeenteraad instemt
met de Verordening individuele studietoeslag
Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015).

1

Akkoord.

7

S&O

Inspraakreactie cliëntenraden op Beleidsstukken invoering
Participatiewet 2015.
Akkoord gaan met de beantwoording van de
inspraakreacties van de WSW-raad Vaals, Gulpen-Wittem
en Valkenburg aan de Geul en de Stichting Cliëntenraad
Mergelland middels de in de bijlage bijgevoegde brieven.

8

S&O

Bestemmingsplan voor de renovatie en herbestemming
van hoeve Broers en de nieuwbouw van een
conferentiepaviljoen ten behoeve van de uitbreiding van
Chateau St. Gerlach.
1. Kennisnemen van en instemmen met het
ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële Herziening BP
kernen 2010- Uitbreiding Chateau St. Gerlach,
versie NL.IMRO.0994.2014BP006-ON01;
2. De procedure opstarten door het
ontwerpbestemmingsplan conform art. 3.8 Wro 6
weken ter inzage te leggen (zienswijzen) en
raadpleegbaar te maken via
www.ruimtelijkeplannen.nl.

9

Burger

Akkoord.

Akkoord.

Partiële herziening ‘bestemmingsplan Kruisstraat 15 te
IJzeren’.
Conform bijgevoegde raadsnota, via het presidium, de
gemeenteraad te adviseren om de partiële herziening
‘bestemmingsplan Kruisstraat 15 te IJzeren’, met
identificatienummer: NL.IMRO.0994.2014BP004-VA01
ongewijzigd vast te stellen in de raadsvergadering van 10
februari 2015.

2

Akkoord.

