PERSLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,
gehouden op 10 februari 2015.
AANWEZIG:

Burgemeester:
Wethouders:
Gemeentesecretaris:

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

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergaderingen van de burgemeester en
wethouders van 3 februari 2015.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besloten wordt dat
structureel als
agendapunt aan de
collegeagenda wordt
toegevoegd
‘burgerparticipatie’.
Achterliggende
gedachte is dat de
procesverantwoordelijke
portefeuillehouder de
inhoudelijk
verantwoordelijke
portefeuillehouders
tijdig in positie brengt
in relatie tot te
plannen acties.
Besloten wordt tot een
extra college-overleg
op 12 maart a.s.,
aanvang 14.00 uur, om
de
begrotingsafstemming
met de Raad voor te
bereiden.

4

SECR

Verslag/toezeggingen Raad/Commissies.

5

DIR

Vaststellen organisatiebesluit.
1. Het Organisatiebesluit, versie 1-2-2015,
vaststellen en per 10-2-2015 in werking laten
treden onder gelijktijdige intrekking van het
Organisatiebesluit als vastgesteld in Uw College
van 28 augustus 2012;
2. Dit besluit kan worden aangehaald als
“Organisatiebesluit gemeente Valkenburg aan de
Geul 2015”.

1

Besproken.

Akkoord.

6

CONC

Markten op het Th. Dorrenplein.
a. De Beleidsregels voor Markten en Braderieën
vaststellen en publiceren. Inwerkingtreding 1
maart 2015;
b. Instemmen met de organisatie van maximaal 8
markten en 26 themamarkten op het Theodoor
Dorrenplein in de periode van maart tot en met
oktober 2015. Voor de verhuur zijn de precario
tarieven van toepassing;
c. Een onderzoek instellen naar een andere vorm van
in gebruik geven van openbare gronden ten
behoeve van markten en evenementen waarbij de
precariotarieven worden vervangen door
huurtarieven. Streefdatum inwerkingtreding
wijziging 1 maart 2015.

7

Bedrijf
sv.

Eenmalige opdracht aan de accountant in verband met de
nieuwe en gewijzigde functies Iv3 als gevolg van de 3
decentralisaties.
Ter kennisname.

8

OR

Akkoord.

Eigendom voetpad bouwplan Diepengaerde.
Wij adviseren uw college om in te stemmen met het
voorstel van bouwbedrijf Jongen.

9

TRC&B

Akkoord.

Akkoord.

Brief van ABVA/KABO FNV met betrekking tot beleidsplan
Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015
beantwoorden.
Akkoord gaan met de inhoud van bijgevoegde
conceptbrief aan de ABVA/KABO FNV.

2

Akkoord.

