BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 13 maart
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.

NR
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RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 6 maart 2012.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Naar aanleiding van de Commissie ABA d.d.
12-3-2012 wordt besloten het raadsvoorstel
met betrekking tot het Flexteam te wijzigen
in die zin dat het besluit als geformuleerd
onder ad 3 komt te vervallen.
Het College vraagt aandacht voor afdoening
van de drie vragen van de fractie CDA in het
kader van Croix de Bourgogne. De vragen met
spoed beantwoorden.

4

FAZA

Advies inkoopbeleid koffie c.a. van de
Fairtrade Werkgroep Valkenburg aan de Geul.
Bijgevoegde antwoordbrief conform
vaststellen, alsmede ter kennis brengen aan de
raad.

5

FIN

Belastingoverzicht 2012 van de provincie
Limburg.
Het overzicht wordt voor kennisgeving
aangenomen.

6

FIN

Akkoord.

Akkoord.

Organisatie Bedrijfshulpverlening (BHV)
gemeentelijke organisatie.
Ik stel het college voor om de organisatie
m.b.t. de BedrijfsHulpVerlening voor kennis
aan te nemen.

1

Akkoord.

7

MO

Raamovereenkomst Stichting Trajekt 20122015, gemeente Valkenburg aan de Geul,
subsidiecontract Stichting Traject 2012gemeente Valkenburg aan de Geul en het
productieplan Stichting Trajekt-gemeente
Valkenburg aan de Geul.
1. Akkoord te gaan met de
raamovereenkomst Stichting Trajekt
2012-2015 gemeente Valkenburg aan de
Geul;
2. Akkoord te gaan met het
subsidiecontract Stichting Trajekt 2012
gemeente Valkenburg aan de Geul;
3. Akkoord te gaan met het productieplan
2012 Stichting Trajekt 2012 gemeente
Valkenburg aan de Geul.

8

MO

Werkgeverschap combinatiefunctionarissen
Valkenburg aan de Geul.
Met Exploitatiemaatschappij Polfermolen voor
de duur van 3 jaar (2012,2013 en 2014) een
samenwerkingsovereenkomst aangaan en de
verdere afhandeling van deze overeenkomst in
handen leggen van de afdelingen Personeel en
Organisatie en Maatschappelijke
Ondersteuning.

9

AZ

KV

Akkoord

Bezwaarschrift tegen toepassing spoedeisende
bestuursdwang Koninginneweg
1/Wilhelminalaan 55
Het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren
en het motiveringsgebrek te herstellen in de
beslissing op het bezwaarschrift.

10

Akkoord.

Akkoord.

Sponsorwielertocht Cauberg 28 en 29
september 2012.
a. De bedrijven op de Cauberg vragen hoe
zij tegenover de organisatie van de
sponsorwielertocht staan;
b. Het resultaat van het overleg
terugkoppelen waarna tot
besluitvorming wordt overgegaan.

2

Voor 2012 niet akkoord met de Cauberg
vanwege de overlast en de reeds gemaakte
afspraken in het kader van het WK. Als
alternatief de Brakkeberg aanbieden.

11

MO

Aanvraag herstructureringsfaciliteit WSW bij
het Rijk.
1. Instemmen met de aanvraag
herstructureringsfaciliteit SW;
2. Via het presidium de gemeenteraad
voorstellen om in te stemmen met de
aanvraag herstructureringsfaciliteit SW,
conform bijgevoegde concept
raadsnota;
3. de portefeuillehouder mandateren om
eventuele wijzigingen in het
raadsvoorstel door te voeren met het
oog op het tijdig indienen van het
raadsvoorstel voor de raadsvergadering
van 2 april 2012;
4. op grond van het belang van de 4
betrokken SW-bedrijven en zoals
genoemd in artikel 10 lid 2 sub g van de
Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding op te leggen omtrent de
bij het raadsvoorstel behorende
bijlagen welke voor de raadsleden bij
de griffie ter inzage worden gelegd,
met uitzondering van de publieksversie
van het Transitieplan Licom N.V. dat
openbaar is.

12

BO &
WO

Besluit tot het opleggen van een last onder
bestuursdwang aan de eigenaar van het perceel
Plenkertstraat 88 te Valkenburg.
Bekrachtigen van het besluit van 6 maart 2012,
waarbij een last onder bestuursdwang is
opgelegd aan Bierbrouwerij De Leeuw BV.

13

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Intrekken maatwerkvoorschriften.
1. Besluiten om over te gaan tot
intrekking van de
maatwerkvoorschriften, die op 20
augustus 2002 zijn vastgesteld ten
behoeve van het horecabedrijf, gelegen
aan het adres Grotestraat Centrum 5-13
te Valkenburg aan de Geul
2. de inrichtingshouders middels
bijgevoegde brief in kennis te stellen
van uw intrekkingsbesluit.

14

Akkoord.

Akkoord.

Intrekken maatwerkvoorschriften.
1. Besluiten om over te gaan tot
intrekking van de
maatwerkvoorschriften, die op 25 april

3

Akkoord.

1995 zijn vastgesteld ten behoeve van
het horecabedrijf, gelegen aan het
adres Berkelstraat 21 te Valkenburg aan
de Geul;
2. de inrichtinghouder middels
bijgevoegde brief in kennis te stellen
van uw intrekkingsbesluit.
15

BO &
WO

Vaststellen maatwerkvoorschriften ten behoeve
van het horecabedrijf, gelegen aan het adres
Grotestraat Centrum 6 te Valkenburg (café
Karma)
1. Maatwerkvoorschriften als bedoeld in
artikel 2.20 lid 5 Barim vast te stellen
ten behoeve van het horecabedrijf,
gelegen aan het adres Grotestraat
Centrum 6 te Valkenburg.
2. de inrichtinghouders van het
voorgaande in kennis te stellen middels
bijgevoegd concept-besluit.

16

BO &
WO

Stedenbouwkundige randvoorwaarden
bouwinitiatief rond Palanka.
1. Kennis nemen van de
stedenbouwkundige randvoorwaarden
voor het bouwinitiatief rond Palanka;
2. de stedenbouwkundige
randvoorwaarden vaststellen

17

BO &
WO

Akkoord.

Akkoord.

Restauratie entreegebouw Romeinse
Katakomben, Plenkertstraat 55 te Valkenburg.
1. Af te wijken van het advies van de
Welstands- en Monumentencommissie
voor zover dit advies betrekking heeft
op de overstekken van de
mergelblokken;
2. het advies van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed over te nemen, met
dien verstande dat aanvrager er zelf
voor mag kiezen om wel of geen
beglazing aan te brengen;
3. het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning voor de
restauratie van het entree-gebouw van
de Romeinse Katakomben aan de
Plenkertstraat 55 te Valkenburg
gedurende zes weken voor eenieder ter
inzage te leggen, en;
4. indien geen zienswijzen ingediend
worden, na afloop van de ter inzage
termijn de omgevingsvergunning te
laten verlenen door het hoofd van de
afdeling Bouwen en Wonen;
5. een voorschot, a 90 %, te verstrekken

4

Akkoord.

van de door de gemeente toegekende
subsidie voor de reconstructie nadat de
omgevingsvergunning onherroepelijk is
geworden.
18

BO &
Wo

Beschikbaar stellen aanvullend krediet van
200.000,- in verband met de planontwikkeling
van het terrein de Leeuw.
Via het Presidium aan de raad voor te stellen:
1. Een aanvullend krediet van in totaal
200.000,- beschikbaar te stellen in
verband met de planontwikkeling van
het terrein De Leeuw;
2. de onder 1 genoemde kosten te
activeren en bij de samenstelling van
de jaarrekening 2012 een voorziening
te vormen voor hetzelfde bedrag.

5

Akkoord.

