PERSLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,
gehouden op 3 februari 2015.
AANWEZIG:

AFWEZIG:

Burgemeester:
Wethouders:
Gemeentesecretaris:

drs. J.M.A. Eurlings.
drs. H.M.L. Dauven, drs. R. Meijers en
J.M.M. Vermeer.
L.T.J.M. Bongarts.

Wethouder:

drs. C.P.J.L. Vankan.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergaderingen van de burgemeester en
wethouders van 27 januari 2015.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken.

4

SECR

Verslag/toezeggingen Raad/Commissies.

Naar aanleiding van
het Presidium worden
de volgende afspraken
vastgelegd:
Als voor een project
middelen nodig zijn uit
meerdere
programma’s dan dient
de motivatie hiervan
specifiek te worden
opgenomen in het
collegevoorstel.
Op 27 februari a.s. zal
deputé T. Beurskens
de plaquette onthullen
bij de wasplaats bij de
Geulpoort. Het College
is uitgenodigd. Het
tijdstip van officiële
handeling is van 15.30
tot 17.00 uur.

5

TTR&B

Nulmeting onderhoud VO Stella Maris.
1. De nulmeting VO Stella Maris voor kennisgeving
aannemen
2. Met het schoolbestuur LVO afspreken dat het in
de nulmeting genoemde advies met betrekking tot
het onderhoud gedurende de beoogde
instandhoudingstermijn tot en met schooljaar
2017/18 wordt gevolgd.

6

T&H

Brief ex artikel 41 van raadslid N. Dauven inzake onlusten

1

Akkoord.

in uitgaanscentrum.
Raadslid Dauven berichten conform bijgaande concept
brief in dier voege dat er geen sprake is van een trend in
toename uitgaansgeweld, doch dat er sprake was van een
incident.
7

Vergun

Bijstelling meerjaren onderhoudsplanning en begroting
Sport- en recreatiecentrum Polfermolen.
1. Kennis nemen van de bijstelling van de meerjaren
onderhoudsplanning en begroting van het Sporten recreatiecentrum Polfermolen 2015-2024;
2. Voor het planjaar 2015 een krediet beschikbaar te
stellen van € 770.968,- (incl. € 302.274,restbudget 2014).

8

OR

OR

Akkoord.

Onderhoud riolering 2015.
Teamleider Openbare Ruimte mandateren om:
1. Voorlopige gunning uit te spreken richting Van der
Velden rioolrenovatietechnieken BV te Boxtel;
2. Opdracht te geven aan Kragten voor het houden
van Directie en Toezicht;
3. Kosten te dekken conform financieel voorstel.

9

Akkoord,
afdoeningsmandaat
aan de
portefeuillehouder.

Akkoord.

Subsidie Buurtbus
Ik adviseer uw college om als extra impuls een incidentele
subsidie te verstrekken van € 200 aan Stichting Buurtbus
Valkenburg-Margraten ivm uitbreiding buslijn naar
Meerssen.

2

Akkoord.

