BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
7 september 2010.
AANWEZIG:

NR
1

RESUME
De notulen van de vergaderingen van
burgemeester en wethouders van 31 augustus
2010.

ADVIES
Akkoord.
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Personeelsaangelegenheden.

Akkoord.
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Gewestelijke en overige aangelegenheden.
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AFD
FAZA

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings;
Wethouders drs. H.M.L. Dauven, C.M.H. van Melsen, W.J.M. Thijssen en drs. J.H.J.
Hendrikx.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris : B.M.J. Mennens

GW

Verslag Verkeerscommissie d.d. 25 maart en 24
juni 2010
Akkoord met:
a. Verslag overleg verkeerscommissie d.d.
25 maart 2010;
b. Conceptverslag verkeerscommissie d.d.
24 juni 2010;
c. Verslagen ter kennisname brengen van
de komende raadscommissie
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GW

Afrit Beekstraat
1) Huidige aanbestedingsprocedure
stopzetten;
2) De raad in haar vergadering van 27
september 2010 voorstellen om een
aanvullend krediet van maximaal
500.000,-- excl. BTW beschikbaar te
stellen voor dit werk uit de algemene
dekkingsreserve;
3) Het voorgestelde alternatief 3 verder
uit te werken (onder voorbehoud van
instemming van de raad met punt 2) in
samenwerking met RWS en Provincie
Limburg.
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GW

Akkoord.

Akkoord.

Uitwegvergunningen Parallelweg 19 te
Valkenburg aan de Geul.
Een uitwegvergunning verlenen voor het
perceel Parallelweg 19 te Valkenburg aan de
Geul. De inrit komt aan de zijde van de Jos
Maessenstraat.

1

Akkoord.

7

BO &
WO

Doorstart samenwerking Wabo Limburg Zuid.
Stand van zaken Regionale uitvoeringsdiensten
(RUD s)
Aan de stuurgroep RUD berichten, dat:
1. akkoord wordt gegaan met het
werkplan 2010-2011, waarbij voor de
samenwerking ingezet moet worden op
minimaal de schaal van het Heuvelland;
2. de gemeente Valkenburg aan de Geul
niet zal deelnemen aan de uitwerking
van een of meer subpilots vanwege
tijdgebrek op de betreffende afdeling;
3. er nogmaals op wordt aangedrongen
van alle gemeenten een scan te maken
aan de hand van de door bureau KPMG
ontwikkelde Wabo-kwaliteitscriteria.
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BO &
WO

Dr. Poelsstraat 2 te Broekhem: aanvraag
bouwvergunning voor het geheel veranderen
van de achteraanbouw.
Het advies van de welstandscommissie
d.d. 17 augustus 2010 over te nemen,
en;
In principe medewerking te verlenen
aan het plan om de achteraanbouw van
de woning aan de Dr. Poelsstraat 2 te
Broekhem geheel te veranderen, onder
voorwaarde dat met de gemeente een
planschadeverhaalsovereenkomst
gesloten wordt.
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BO &
WO

BO &
WO

GW

Akkoord.

Schriftelijke vragen krachtens artikel 41,
Reglement van Orde van de fractie PPGV.
De vragen te beantwoorden via de bijgevoegde
conceptbrief.
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Akkoord

Brief van de VEGAL met betrekking tot
deelname in de Stichting Essent Sustainability
Development.
1. akkoord te gaan met het bijgevoegde
ontwerp-besluit tot deelname in de
Stichting Essent Sustainability
Development;
2. de gemeenteraad in de gelegenheid te
stellen zijn wensen en bedenkingen te
uiten over het ontwerp-besluit tot
deelname in de stichting.
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Akkoord, college besluit dat Valkenburg aan
de Geul meedoet aan pilot integrale
horecacontroles.

Akkoord.

Verkeersarrangement Houthem-St. Gerlach.
Akkoord met:
a. voortgang in planontwerp;

Akkoord.
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b. kennisnemen van aanvullende advies
Dorpsraad;
c. publicatie en verdere afhandeling
verkeersarrangement zoals
voorgesteld;
d. ontwerpen ter kennis brengen van
raadscommissie;
e. onderhandse offerteaanvrage aan
genoemde bedrijven (3);
f. start uitvoering dit najaar;
g. gezamenlijke publicatie c.q. schrijven
aan bewoners langs route.
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FIN

Aanwijzing accountant vanaf boekjaar 2011.
Bijgevoegde notitie via de griffie ter kennis
brengen van het presidium.
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MO

Aanbesteding Wet Inburgering.
U wordt geadviseerd:
de gemeente Maastricht te mandateren
voor beslissingsbevoegdheid in het
kader van de Europese aanbesteding
volgens de openbare procedure voor
inburgeringstrajecten d.d. 10
september 2010;
te beslissen dat bij deze aanbesteding
het Besluit aanbestedingsregels voor
overheidsopdrachten (BAO) en de
algemene inkoopvoorwaarden en het
aanbestedingsbeleid van de gemeente
Maastricht wordt toegepast.
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AZ/
BEV

Akkoord.

Akkoord.

Regionaal convenant Geint egreerde Aanpak
Georganiseerde Misdaad voor de Provincie
Limburg .
Instemmen met provinciaal convenant en de
burgemeester te mandateren tot ondertekening
van het convenant.
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Akkoord.

