BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 14 februari
2012.
AANWEZIG:
Burgemeester drs. J.M.A. Eurlings.
Wethouders : drs. H.M.L. Dauven, C.M.H. van Melsen, W.J.M. Thijssen en drs. J.H.J.
Hendrikx.
Secretaris: L.T.J.M. Bongarts.
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AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 7 februari
2012

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Ontwikkeling Geulstrand kaderstellend aan
Raad voorleggen.
Het college verwacht een voorstel van de
afdeling Wonen en Leven, waarin een voorzet
wordt gedaan op welke wijze de gemeente de
trottoirs sneeuwvrij houdt van de gebouwen
waar de gemeente eigenaar van is en die niet
verhuurd zijn.
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MO

Jaarprogramma WMO 2012
Het bijgaande jaarprogramma WMO 2012
vaststellen en via het presidium als
bespreekpunt opnemen in de agenda van de
commissie CSWO d.d. 5 maart 2012.
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MO

Vaststellen evaluatie jaarprogramma WMO
2011.
1. De bijgaande evaluatie van het
jaarprogramma WMO 2011 vaststellen;
2. de evaluatie ter kennisname sturen
naar de leden van de commissie CSWO.
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BO &
WO

Akkoord.

Akkoord.

Intrekken maatwerkvoorschriften.
De exploitanten van het restaurant, gelegen
aan het adres Grotestraat Centrum 5-13 te
Valkenburg, middels bijgevoegde brief in kennis
te stellen van:
a. Uw voornemen om over te gaan tot
intrekking van de
maatwerkvoorschriften, die op 20
augustus 2002 zijn vastgesteld ten
behoeve van het horecabedrijf, gelegen

1

Akkoord.

aan voornoemd adres;
b. De mogelijkheid om een zienswijze in
te dienen naar aanleiding van uw
voornemen om over te gaan tot
intrekking van de
maatwerkvoorschriften.
7

BO &
WO

Intrekken maatwerkvoorschriften.
De exploitant van de inrichting Sundays,
gelegen aan het adres Berkelstraat 21 te
Valkenburg, middels bijgevoegde brief in kennis
te stellen van:
a. Uw voornemens om over te gaan tot
intrekking van de
maatwerkvoorschriften, die op 25 april
1995 zijn vastgesteld ten behoeve van
het horecabedrijf, gelegen aan
voornoemd adres;
b. De mogelijkheid om een zienswijze in
te dienen naar aanleiding van uw
voornemen om over te gaan tot
intrekking van de
maatwerkvoorschriften.
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BO &
WO

Aanpassen legestabel i.v.m. instandhouden
Regionale Kwaliteitscommissie (raadsvoorstel).
Instemmen met het voorliggende raadsvoorstel
en raadsbesluit en deze doorleiden naar de
raad voor de besluitvorming op 26 maart 2012.
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MO

MO

Akkoord.

Structurele aanpassing subsidiebedrag v.v.
Walram m.i.v. 2012.
1. Het verzoek honoreren en v.v. Walram
een extra subsidie toekennen over het
jaar 2012 van € 1.402,-- en dit bedrag
putten uit de post incidentele
subsidies;
2. bij de vaststelling van de
gemeentebegroting 2013 en volgende
jaren rekening houden met de
structurele verhoging.
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Akkoord.

Akkoord.

Intentieverklaring Educatieve Agenda gemeente
Valkenburg aan de Geul.
I. Akkoord te gaan met de
intentieverklaring Educatieve Agenda
gemeente Valkenburg aan de Geul;
II. Wethouder B. Dauven te machtigen de
convenant te ondertekenen;
III. De intentieverklaring Educatieve
Agenda gemeente Valkenburg aan de
Geul ter inzage leggen voor de leden
van de raad en de commissie CSWO;
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Akkoord.

IV. Ermee akkoord te gaan dat het
Nederlands Jeugdinstituut wordt
ingeschakeld ter begeleiding van de
activiteiten om te komen tot een
ZorgAdviesTeam 0-12 jaar. De kosten
hieraan verbonden ad € 6.672,00 te
putten uit de middelen Educatieve
Agenda 2011.
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MO

Raadsinformatiebulletin ontwikkelingen in het
kader van de WSW.
Akkoord gaan met de inhoud van het als bijlage
bijgevoegde raadsinformatiebulletin en dit ter
kennis brengen van de raadsleden en de leden
van de commissie CSWO.
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MO

Convenant “Monitoring 2011-2014 peuters en
kleuters in Zuid-Limburg”
1. Het convenant “Monitoring 2011-2014
peuters en kleuters in Zuid Limburg”
ondertekenen;
2. de kosten die hiermee gemoeid zijn
voor het jaar 2011 putten uit de post
Kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen (6.650.010/4.2238
begroting 2011) en 2012 tot en met
2014 putten uit de post
Kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen (6.650.010 / 3.4335
van het betreffende begrotingsjaar);
3. het presidium vragen het punt van de
agenda van de vergadering van de
gemeenteraad van 26 maart 2012 af te
voeren.
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MO

GW

GW

Akkoord.

Vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake
schaatsen Geulvijver
De vragen van de fractie PPGV beantwoorden
middels bijgevoegde antwoordbrief.

15

Akkoord.

Vaststellen gemeentelijke kaders herijking
huisvestingsplan basisonderwijs.
Via het presidium aan de raad voor te stellen
akkoord te gaan met de gemeentelijke kaders
herijking Huisvestingsplan basisonderwijs.
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Akkoord.

Akkoord.

Artikel 41 vraag fractie PPGV.
Instemmen met
a. Weergave stand van zaken
verkeersarrangement Houthem-St.
Gerlach;
b. Fractie PPGV berichten conform
bijgaand schrijven.

3

Akkoord.
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MO

Realiseren inlooppunt Centrum Jeugd en Gezin
aan het Berkelplein.
Ermee akkoord te gaan dat onder voorbehoud
van goedkeuring van de huisvesting in het CJG
aan het Berkelplein door GGD,
GroeneKruisDomicura en Trajekt:
I. In principe ermee akkoord te gaan dat
de gemeente hoofdhuurder wordt van
het inlooppunt CJG aan het Berkelplein
en het pand onderverhuurt aan de
GGD, het GroeneKruisDomicura en
Trajekt. De definitieve huurcontracten
worden opgesteld in overleg met de
heer Kitzen en genoemde instellingen
en ter goedkeuring aan het college van
Burgemeester en Wethouders
voorgelegd;
II. Een bedrag van € 50.000,-- beschikbaar
te stellen voor de inrichting en
verbouwing van het inlooppunt
Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit
bedrag wordt geput uit de middelen die
het Rijk beschikbaar stelt voor het
realiseren van het CJG.
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MO

Realiseren advies- en informatiecentrum voor
senioren en mensen met een beperking.
De raad via het presidium voor te stellen de
Seniorenraad te verzoeken in de bibliotheek
Valkenburg een advies- en informatiecentrum
voor senioren en mensen met een beperking
vorm te geven. De hiermee gemoeide kosten ad
€ 30.000,00 te putten uit de reserve WMO.
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AJZ

Akkoord, de huur dient te worden aangepast
zodra de verrekening van de kapitaallasten
tengevolge van de investeringen heeft
plaatsgevonden.

Akkoord, met dien verstande dat de
financiering plaatsvindt uit de reguliere
middelen. Omdat aan de raad is toegezegd
dat raadsbehandeling zal plaatsvinden, het
voorstel via het Presidium aan de raad
aanbieden.

Voortzetting Flexteam.
Aan de gemeenteraad voorstellen:
1. de overschrijding van het budget voor
de inzet van het flexteam in 2011 ad
€ 19.691,94 te putten uit het
incidentele budget veiligheid;
2. voor de inzet van het flexteam in 2012
€ 15.000,-- beschikbaar te stellen voor
de inhuur van het flexteam Heerlen
met bijkomende kosten en dit putten
uit het incidentele budget voor
veiligheid;
3. te besluiten om eventuele opbrengsten
uit activiteiten flexteam in eerste jaar
te laten terugvloeien naar het
incidentele budget voor veiligheid.
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Afhandelingsmandaat aan de
portefeuillehouder. Eventuele opbrengsten uit
activiteiten van het Flexteam komen ten
gunste van de gemeentelijke
handhavingstaken breed.
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SOB

Voorstel vaststelling bestemmingsplan “Croix
de Bourgogne”
Geadviseerd wordt in te stemmen met het
bijgevoegde raadsvoorstel.
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BO &
WO

Beschikbaar stellen aanvullend krediet van
€ 106.413,-- ten behoeve van de aankoop van
het terrein “De Leeuw” en het beschikbaar
stellen van een voorbereidingskrediet van
€ 200.000,--.
1. Dekkingsmiddelen aan te wijzen voor
de in het advies vermelde kredieten;
2. via het presidium aan de raad voor te
stellen:
- ten behoeve van de aankoop
van het terrein De Leeuw een
aanvullend krediet beschikbaar
te stellen van € 106.413,--;
- een voorbereidingskrediet
beschikbaar te stellen van
€ 200.000,--.
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BO &
WO

Akkoord.

Akkoord. Overwegende dat de kosten op dit
moment niet integraal kunnen worden
doorberekend aan een in de exploitatie
geïnteresseerde partij, wordt besloten de
kosten te activeren en bij de samenstelling
van de jaarrekening 2012 een voorziening te
vormen voor hetzelfde bedrag.

Vaststellen maatwerkvoorschriften ten behoeve
van de inrichting van Café Karma, Grotestraat
Centrum 6 te Valkenburg.
1. Middels bijgevoegde conceptbrief aan
de exploitanten kenbaar te maken dat
uw college voornemens is om op grond
van artikel 2, 20 lid 5 van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer maatwerkvoorschriften
vast te stellen ten behoeve van de
inrichting, gelegen aan het adres
Grotestraat Centrum 6 te Valkenburg;
2. de exploitanten in de gelegenheid te
stellen om naar aanleiding van uw
voornemen een zienswijze kenbaar te
maken.
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Akkoord.
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BO &
WO

Aanvraag omgevingsvergunningen voor
regenwaterbuffers Hekerweg, Walem en
Ravensbos in Valkenburg aan de Geul.
1. Kennis nemen van de aanvraag om
omgevingsvergunning voor de aanleg
aan regenwaterbuffers aan de
Hekerweg, Walem en Ravensbos in
Valkenburg aan de Geul;
2. de aanvraag omgevingsvergunning voor
de aanleg van de regenwaterbuffer aan
de Hekerweg te weigeren;
3. de aanvragen om omgevingsvergunning
voor de aanleg van de
regenwaterbuffers Walem en Ravensbos
gemandateerd te vergunnen.
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GW

Akkoord.

Uitgangspunten nadere uitwerking
verkeersveiligheidsplan.
1. Kennisnemen van bijgaande
conceptrapportage van Nordfina Advies
inzake het Beleidsplan
Verkeersveiligheid, inhoudelijke
besluitvorming dient pas in juni 2012
plaats te vinden;
2. de gemeenteraad in zijn vergadering
d.d. 26 maart 2012 in kennisstellen van
deze conceptrapportage;
3. de gemeenteraad in zijn vergadering
d.d. 26 maart 2012 vragen een van de
vier scenario’s te kiezen voor de
verdere afronding van het plan en
daarbij rekening te houden met de
financiële consequenties op hoofdlijnen
zoals beschreven, waarbij inhoudelijk
gezien de voorkeur bestaat voor
scenario 4;
4. Kadernota 2012.
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Akkoord.

