PERSLIJST
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,
gehouden op 6 januari 2015.
AANWEZIG:

Burgemeester: drs. J.M.A. Eurlings.
Wethouders: drs. H.M.L. Dauven, C.P.J.L. Vankan, drs. R. Meijers en J.M.M. Vermeer.
Gemeentesecretaris: L.T.J.M. Bongarts.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergaderingen van de burgemeester en
wethouders van 16 december 2014.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

4

S&O

Concept-raadsnota IROKO-rapport “Samen verder
bouwen”, Strategische visie WOZL “ Werken is
ontwikkelen en participeren”, 1e begrotingswijziging 2015
WOZL en meerjarenbegroting 2016-2018 WOZL.
Uw college wordt geadviseerd om:
De raad, via het presidium, voor te stellen:
1 a. Kennis nemen van het IROKO rapport “Samen
verder bouwen” inclusief advies;
b. Als zienswijze aan te geven dat het rapport ter
kennisname wordt aangenomen;
2 a. Kennis nemen van de strategische notitie
“Werken is ontwikkelen en participeren” van
WOZl;
b. Als zienswijze een positieve reactie uit te
spreken over de notitie ten aanzien van de
onderdelen voor zover die voor onze gemeente
van belang zijn;
3 Bij wijze van zienswijze instemmen met het
concept 1ste begrotingswijziging 2015
inhoudende het aanpassen van de begroting 2015,
met een positieve bijstelling van € 1.600.000,--;
4 Ten aanzien van de conceptmeerjarenbegroting
2016-2018 zijn zienswijze kenbaar te maken aan
het bestuur van WOZL.

5

W&L

Akkoord.

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Gemeente
Valkenburg aan de Geul 2015.
1
2

3

De raad voor te stellen de Verordening Adviesraad
Sociaal Domein gemeente Valkenburg aan de
Geul 2015 vast te stellen.;
De raad voor te stellen jaarlijks een budget
beschikbaar te stellen van € 7.406,00 deze
jaarlijks te indexeren op basis van het
consumenten prijsindexcijfer;
De extra kosten van € 3.600,0—worden gedekt uit
het actuele geprognosticeerde overschot van €
130.365,--.

1

Akkoord.

6

Burger

Bezwaarschrift gericht tegen verleende
omgevingsvergunning Vinkenbergstraat 12 en verzoek om
vergoeding van proceskosten.
Het bezwaarschrift conform het advies van de commissie
voor de bezwaarschriften ongegrond verklaren en het
bestreden besluit in stand laten. Het verzoek om
vergoeding van de kosten ex artikel 7:15, lid 2 Awb in
verband met de behandeling van het bezwaar niet toe
kennen.

7

Burger

Vaststelling wijzigingen in Beleid Wielertoertochten ZuidLimburg – Euregio.
Het gewijzigde Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg –
Euregio vaststellen, publiceren en in werking laten
treden.

2

Akkoord.

