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BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 26 april
2011.
AANWEZIG:

Wethouders drs. H.M.L. Dauven, W.J.M. Thijssen, C.M.H. van Melsen en drs. J.H.J.
Hendrikx.
Secretaris/Algemeen Directeur: L. Bongarts.

AFWEZIG:

Burgemeester drs. J.M.A. Eurlings.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 19 april 2011.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken.

4

MO

Raadsvoorstel plan van aanpak vervolg
zelfsturing kernen.
Via het presidium bijgaand raadsvoorstel
voorleggen aan de raad.

5

MO

Mijn dorpskern, onze toekomst! Een onderzoek
naar de uitbreiding van de
exploitatiemogelijkheden van de
gemeenschapshuizen in Valkenburg aan de
Geul.
1. De aanbevelingen zoals deze zijn
voorgesteld in het bijgaande
raadsvoorstel accorderen en
implementeren;
2. via het presidium aan de raad voor te
stellen het bijgaande raadsvoorstel als
agendapunt op te nemen voor de
raadsvergadering van 30 mei 2011.

6

MO

MO

Akkoord, met dien verstande dat in het kader
van de notitie krimp de problematiek
structureel zal worden aangepakt.

Raadsnot a Grondslagen voor de vast st elling en
berekening van subsidies aan plaatselijke en
regionale instellingen 2012-2013 .
Via het presidium de gemeenteraad voorstellen
de Grondslagen voor de vaststelling en
berekening van subsidies aan plaatselijke en
regionale instellingen 2012-2013 vast t e
stellen en het positieve saldo voor het jaar
2012 ad 8.760,-- en voor het jaar 2013 ad
4.977,-- toe te voegen aan de post incidentele
subsidies van het betreffende begrotingsjaar.

7

Akkoord, de portefeuillehouder is gemachtigd
tekstuele wijzigingen aan te brengen.

Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2010.

1

Akkoord.

Uw college wordt geadviseerd om:
- in te stemmen met de inhoud van het
beleidsverslag Wwb, IOAW, IOAZ 2010;
- de raad, via het presidium, voor te
stellen het beleidsverslag Wwb, IOAW,
IOAZ 2010 vast te stellen.
8

MO

Model gemeentelijk verslag kinderopvang
verslagjaar 2010.
1. het Model gemeentelijk verslag
Kinderopvang verslagjaar 2010
vaststellen en de gemeenteraad ter
kennisname hiervan een kopie sturen;
2. de inspectierapporten van de
kindercentra in Valkenburg aan de Geul
voor kennisgeving aannemen.

9

AZ/
BEV

BZ

SOB

BO &
WO

Akkoord, met dien verstande dat expliciet
wordt aangegeven dat het een pilot betreft
en de bijdrage een ondersteuning is voor TV
Valkenburg in het kader van het
digitaliseringsproject.

Afwaarderen van het opgetreden
exploitatietekort bij de verkoop van een 4 tal
woonwagens en zo mogelijk ontwikkelen van
nieuw beleid terzake.
Akkoord te gaan met het bijgevoegde
raadsvoorstel.

12

Akkoord.

Rijksweg Berg en Terblijt.
Het advies is in te stemmen met:
Ondersteuning van het gezamenlijke
initiatief voor marketingcampagne in
het kader van de bereikbaarheid van
ondernemers aan de Rijksweg in Berg
en Terblijt voor 4.000,-- waarvan
2.000,-- afgedekt wordt uit de post
economische activiteiten en 2.000,-uit de post incidentele subsidies;
De financiële ondersteuning wordt
gegeven in het kader van promotie via
TV Valkenburg;
De financiële ondersteuning is een
proef, waarbij achteraf wordt bekeken
of hiervoor in de toekomst beleid wordt
opgesteld.

11

Akkoord.

Nieuwe huurovereenkomst voor het organiseren
van de kerstmarkt in de gemeentegrot.
Bijgaande huurovereenkomst 2012-2017
voorleggen aan de stichting Evenementen
Valkenburg aan de Geul Promotion.

10

Akkoord.

Akkoord.

Milieuverslag 2010.

1. Het milieuverslag 2010 vast te stellen;
2. Via het presidium het Milieuverslag
2010 ter kennisname voorleggen aan de

2

Akkoord.

gemeenteraad.
13

BO &
WO

Extra krediet project bedrijfsverplaatsing
Frissen.
1. Instemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel;
2. raadsvoorstel ter advisering voorleggen
aan de commissie SOB van 10 mei a.s.
en ter besluitvorming aan de
gemeenteraad van 30 mei a.s.

14

BO &
WO

Plaatsing buis met webcam aan gevel
Beckerswei 10 te Sibbe.
Geadviseerd wordt om overtreder aan te
schrijven conform bijgaande conceptbrief:
- De gerealiseerde buis met webcam is
omgevingsvergunningplichtig;
- Voor de buis met webcam is geen
omgevingsvergunning verleend;
- De buis met webcam is in strijd met
het bestemmingsplan;
- Een binnenplanse ontheffing is niet
mogelijk op basis van het
bestemmingsplan;
- Een buitenplanse ontheffing is niet
mogelijk op basis van gemeentelijk
beleid;
- De buis met webcam is aldus niet
legaliseerbaar;
- Overtreder wordt daarom een termijn
van twee weken gegund om de buis
met webcam te verwijderen en
verwijderd te houden;
- Indien overtreder daaraan geen gehoor
geeft is uw college voornemens hem
een last onder dwangsom op te leggen
van 100,-- per dag met een maximum
van 2500,--.

15

GW

Akkoord.

Akkoord.

Verkeersarrangement Houthem-St.Gerlach
Akkoord met
a. Voorliggend definitief ontwerp;
b. Plantoelichting aan de commissie SOB
d.d. 27 april 2011;
c. Opstellen en plaatsen definitief
verkeersbesluit;
d. Uitwerken ontwerp tot bestekgereed
plan c.q. aanbesteden.

3

Akkoord.

16

GW

Advies VVN inzake verkeersveiligheid
Reinaldstraat.
VVN een brief sturen waarin aangegeven wordt
dat:
- Het standpunt van VVN niet gedeeld
wordt ten aanzien van het laden en
lossen;
- Wat betreft de bushalte nog een
heroverweging zal plaatsvinden;
VVN daarnaast verzoeken om in de toekomst
voorafgaand aan een advies informatie in te
winnen.

17

GW

Afkoppelen regenwater Walem.
Afdelingshoofd Gemeentewerken machtigen om
ingenieursbureau Kragten opdracht te
verstrekken voor de voorbereiding van het
project afkoppelen Walem. De kosten zijnde
21.200,-- exclusief BTW dekken uit de post 9
van het VGRP.

18

GW

Akkoord, tekstuele aanpassing in overleg met
portefeuillehouder.

Akkoord.

Onderhoudswerkzaamheden N595
Instemmen met:
Akkoord.
a. Voorgenomen
onderhoudswerkzaamheden door
provincie Limburg aan wegdek N595;
b. Voorgenomen omleidingsroutes;
c. Werkzaamheden ter kennis brengen van
de gemeenteraad.

19

BO &
WO

6e Internationaal Symposium over
Mijnbouwarcheologie.
-

-

-

-

Het IES voor de organisatie van het 6e
Internationale Symposium voor
Mijnbouwarcheologie een
gemeentelijke bijdrage van 3.000,-toe te kennen;
Het IES voor de opening van het
symposium en de workshop resp. de
raadszaal en de gemeentelijke
ontvangstruimte in de gemeentegrot
kosteloos ter beschikking te stellen;
Het IES toestemming te verlenen voor
een kosteloos bezoek met de
symposiumdeelnemers aan de
Sibbergroeve en de Gemeentegroeve;
Een artikel en lezing te verzorgen over
de onderaardse kalkst eengroeven in
het gemeent elij k erfgoedbeleid .

4

Akkoord, met dien verstande dat het een
eenmalige bijdrage betreft.
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