Perslijst B&W vergadering gehouden op datum 02-02-2016.
Aanwezig:
Wethouders: 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: Burgemeester: drs. M.J.A. Eurlings

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 26 januari 2016
Besluit
Akkoord.

A.2 Personeelsaangelegenheden
Besluit
Besproken.

A.3 Gewestelijke overige aangelegenheden
Besluit
Wethouder Meijers krijgt afhandelingsmandaat om het raadsvoorstel GR Geul en Maas aan te
passen.
Besloten wordt dat in het raadsvoorstel gemeenschapshuizen de namen van de betreffende
gemeenschapshuizen worden vermeld, e.e.a. overeenkomstig de toezegging in de commissie.

Besluit
De secretaris krijgt afhandelingsmandaat om het raadsvoorstel Technodrome aan te passen
overeenkomstig de afspraak als gemaakt in de commissie ABA.

Besluit
Vanwege carnaval vervalt de reguliere collegevergadering van 9 februari a.s.

Besluit
De bijdrage die groepen van vrijwilligers ontvangen voor hun bijdrage aan de dodenherdenking op de
Cauberg wordt verhoogd tot 100 Euro.

A.4 Verslag / toezeggingen Raad / Commissies

A.5 Burgerparticipatie

A.6 Verzoek wet bescherming persoonsgegevens
Tegengaan misbruik Wbp

Besluit
Akkoord.

A.7 Beslissing op bezwaarschrift gericht tegen een verleende omgevingsvergunning.
Volledige heroverweging van het bestreden besluit (= omgevingsvergunning Nieuweweg 14).

Besluit
Akkoord.

A.8 Begrotingstoezicht provincie 2016
Ter kennisname

Besluit
Akkoord.

A.9 Bestuursovereenkomst regionale afspraken Zuid-Limburg
Besluit
Akkoord, met de aanvulling dat wethouder Vankan wordt aangewezen als coördinerend bestuurder
POL en dat wethouder Vankan als kandidaat wordt ingebracht om op te treden als bestuurlijk
vertegenwoordiger BO Ruimtelijke Economie.

A.10 Het vaststellen van het privacy- en samenwerkingsconvenant Veiligheidshuis
Maastricht Heuvelland.
Advies
1.
Vaststellen van het bijgevoegde privacy-/samenwerkingsconvenant Maastricht Heuvelland
gericht op de samenwerking en verwerking van gegevens voor de integrale persoons/systeemgerichte aanpak door het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland, inclusief bijlagen;
2.
De burgemeester te mandateren om namens het college eventuele wijzigingen die na
vaststelling van het privacy-/samenwerkingsconvenant noodzakelijk zijn, aan te brengen.

Besluit
Akkoord.

A.11 Biermann’s Bingo BV heeft een verzoek ingediend voor verplaatsing c.q.
aanvraag van een nieuwe speelautomatenhalvergunning voor de locatie Oosterweg
3/5 te Valkenburg.
1.
Het verzoek van Biermann’s Bingo BV voor verplaatsing van de speelautomatenhal naar de
locatie Oosterweg 3/5 te Valkenburg afwijzen op basis van het geldende bestemmingsplan en beleid;
2.
Biermann’s Bingo BV middels bijgevoegde conceptbrief informeren omtrent zijn verzoek.

Besluit
Akkoord.

A.12 Herijking integraal huisvestingsplan (IHP) Valkenburg aan de Geul
Akkoord te gaan met:
I.
Verlenen van een opdracht voor de herijking van het Integraal Huisvestingsplan
Basisonderwijs en het harmoniseren voorwaarden en prijzen verhuur schoolgebouwen aan de RO
groep voor een bedrag van € 17.424,00 (incl. BTW).
II.
Dit bedrag ten laste van de post 6431010 34168 te brengen.

Besluit
Akkoord.

