PERSLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,
gehouden op 29 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 22 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

Publicatie voorbereiding Structuurvisie Wonen ZuidLimburg.
Het college van B&W heeft besloten de voorbereiding van
de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg te publiceren.

7

TRC&B

Openluchttheater.
Het advies is:
 Akkoord te gaan met de inhoud van bijgevoegd
raadsvoorstel als uitwerking van het besluit van
het College van B&W dd. 8 september 2015.
 Het voorstel via het Presidium doorgeleiden naar
de Commissie EFTR.

8

TRC&B

Akkoord.

Akkoord.

Uitvoeringsbesluit no-riskpolis Maastricht-Heuvelland
2015 (versie 2).
Uw college wordt geadviseerd:




In te stemmen met het uitvoeringsbesluit
no-riskpolis Maastricht-Heuvelland 2015
(versie 2).
De kosten van de no-riskpolis te
financieren uit het I-deel, indien er sprake
is van een overschot op dit budget.
Indien er een tekort is op het I-deel,

1

Akkoord.



9

TRC&B

betreffende kosten alsnog te financieren
uit het Participatiebudget.
Een bedrag ad € 1.941- reserveren t.l.v.
het Participatiebudget 2015 voor de
kosten van de no-riskpolis.

Raadsnota Harmonisatie Kinderopvang en
Peuterspeelzaalwerk.
Uw college wordt geadviseerd akkoord te gaan met de
inhoud van het bijgevoegde raadsvoorstel en het voorstel
via het Presidium door te geleiden naar de Commissie
Sociaal Domein van 12 oktober 2015.

10

T&H

Voornemen opleggen last onder dwangsom Rijksweg 102,
Berg en Terblijt.
Voornemens zijn de eigenaar van het pand Rijksweg 2 in
Berg en Terblijt een last onder dwangsom op te leggen
naar aanleiding van de laatst resterende overtreding in
het kader van brandveiligheid.

11

T&H

Verg

Akkoord.

Voornemen opleggen van een last onder dwangsom aan
Cup en Vino, Theodoor Dorrenplein 10-12 en Caffe Gusto,
Theodoor Dorrenplein 6 in Valkenburg.
Cup en Vino, Theodoor Dorrenplein 10-12 en Caffe Gusto,
Theodoor Dorrenplein 6 in Valkenburg aanschrijven met
het voornemen tot het opleggen van een last onder
dwangsom wegens het bouwen in strijd met de verleende
omgevingsvergunning.

12

Akkoord.

Akkoord.

Het ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad van
de partiële herziening ‘bestemmingsplan Buitengebied
2012 – Sibberkerkstraat 91’.
Conform bijgevoegde raadsnota, via het presidium, de
gemeenteraad adviseren om de partiële herziening ‘
bestemmingsplan Buitengebied 2012 – Sibberkerkstraat 91
’, met identificatienummer: NL.IMRO.0994.2014BP001VA01 vast te stellen in de raadsvergadering van 2
november 2015.

2

Akkoord.

