PERSLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,
gehouden op 22 september 2015.
AANWEZIG:

Burgemeester:
Wethouders:

drs. J.M.A. Eurlings.
drs. H.M.L. Dauven, drs. R. Meijers, drs. C.P.J.L. Vankan 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 15 september 2015.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken.

4

SECR

Verslag/toezeggingen Raad/Commissies.

5

SECR

Burgerparticipatie.

6

TRC&B

Bekostiging ontmoetingsdag voor eenzame mensen.
Uw college wordt geadviseerd in te stemmen met dekking
van een deel van de kosten voor de ontmoetingsdag van
maximaal €6.000,- uit de post reserve Welzijn indien de
post ouderenbudget 6670020/42040 volledig is verbruikt.

7

TRC&B

Fiscaliseren parkeerboetes vergunninggebieden in verband
met wegvallen rijksvergoeding voor zgn. Mulderbonnen.
-

8

Midd

Het advies van Empaction overnemen en niet
overgaan tot het invoeren van betaald parkeren
(fiscaliseren) in de vergunningengebieden;
De raad informeren middels bijgevoegd
informatiebulletin.

Midd

Akkoord.

Jaarverslag Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BsGW) 2014.
Het jaarverslag BsGW 2014 voor kennisgeving aannemen.
Wellicht ter inzage leggen voor de eerstvolgende
commissie EFTR op 14 oktober aanstaande.

9

Akkoord.

Akkoord.

(herstel) Besluit deelname aan de Gemeenschappelijke
regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BsGW).
In te stemmen met het toegevoegde concept (herstel)
Besluit.

1

Akkoord.

10

OR

Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur van te koop
staande woning.
Eigenaar toestemming verlenen de woning tijdelijk te
verhuren.

11

Verg

Verzoek van Plusmarkt, Valkenburgerstraat 25a, Berg en
Terblijt tot uitbreiding en aankoop grond.
Het college van burgemeester en wethouders wordt
geadviseerd:
1. het principestandpunt van 13.04.2014 met een
jaar verlengen in afwachting van de formele
aanvraag omgevingsvergunning van PLUS
supermarkt;
2. de gronden, kadastraal bekend BERO1, sectie D,
nummer 1107, gedeeltelijk, ter grootte van circa
380 m2 (binnenterrein en laad- en lossluis)
verkopen, tegen een onafhankelijk vastgestelde
prijs van totaal € 47.475,-;
3. de raad, via het presidium, op basis van
bijgevoegde raadsnota voorstellen om de
opbrengst van de grondverkopen ten bedrage van
€47.475,- te oogmerken om in de toekomst te
benutten t.b.v. het opwaarderen van de openbare
ruimte rondom het winkelcentrum in Berg en
Terblijt, met dien verstande dat deze
aanpassingen niet voortvloeien uit de
omgevingsvergunning voor de revitalisering van
het winkelcentrum;
4. om met initiatiefnemer een overeenkomst te
sluiten m.b.t. de wederzijdse rechten en plichten
t.a.v. de inrichting van de openbare ruimte, met
daarin de ontbindende voorwaarde van
ondertekening op uiterlijk 1 november 2015,
t.b.v. besluitvorming raad.

12

T&H

KCC

Akkoord, aandacht
voor het voor de raad
ter inzage leggen van
beide definitieve
taxatierapporten.

Opleggen last onder dwangsom aan de eigenaar van het
pand Koningswinkelstraat 40, Valkenburg.
Aan de eigenaar van het pand Koningswinkelstraat 40 in
Valkenburg een last onder dwangsom opleggen naar
aanleiding van een aantal geconstateerde tekortkomingen
en overtredingen in het kader van brandveiligheid en
omgevingsrecht.

13

Akkoord.

Akkoord.

Organisatie Babsendag Limburg 2016.
In te stemmen met:
 Het gezamenlijk met de gemeente Meerssen
organiseren van de Babsendag Limburg 2016
 Deze dag gebruiken in een groter plan
betreffende de promotie rond Trouwstad
Valkenburg
 De kosten á € 3500,00 zullen worden betaald uit
de reguliere budgetten 2016.

2

Akkoord.

14

TRCB

Vragen raadsfractie CDA «Poolse Arbeiders Hurks».
De Raadsfractie van het CDA antwoorden dat de
inhoudelijke beantwoording later zal plaatsvinden nadat
de complete informatie van Hurks is verkregen.

15

T&H

Voornemen opleggen last onder dwangsom
T&H Wij adviseren uw college om de eigenaren van het
pand Rijksweg 141/141a te Vilt middels de bijgevoegde
concept-brief in kennis te stellen van het feit, dat u
voornemens bent om hen vanwege de 39 geconstateerde
overtredingen een last onder dwangsom op te leggen.
Deze last zal inhouden, dat:
 de eigenaren voor elk van de 22
brandveiligheidsovertredingen een dwangsom
verbeuren van € 1.000,00 per week –ingaande op
de nog vast te stellen begunstigingstermijn- met
een maximum van € 15.000,00;
 de eigenaren voor elk van de 16 overtredingen
aangaande het ontbreken van mechanische
ventilatie en het ontbreken van elektraafdekplaten een dwangsom verbeuren van €
500,00 per week –ingaande op de dag na het
verstrijken van de nog vast te stellen
begunstigingtermijn- met een maximum van €
7.500,00;
 de eigenaren voor de overtreding aangaande het
ontbreken van een toereikende milieumelding een
dwangsom verbeuren van € 500,00 per week –
ingaande op de dag na het verstrijken van de nog
vast te stellen begunstigingstermijn- met een
maximum van € 7.500,00.
Hierbij geldt, dat niet wordt overgegaan tot het definitief
opleggen van een last onder dwangsom indien de
overtredingen binnen een termijn van zes weken na de
verzenddatum van de concept-brief worden opgeheven.

16

TRCB

Akkoord.

Akkoord.

Schriftelijke vragen van de Raadsfractie CDA krachtens
artikel 41 Reglement van Orde naar aanleiding van het
raadsinformatiebulletin ‘Overschrijding
onderhoudsbudget sportterreinen’.
De door de Raadsfractie CDA gestelde vragen ex artikel 41
Reglement van Orde conform bijgevoegde conceptbrief
beantwoorden.

3

Akkoord.

Akkoord.

