BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 1 mei
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

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergaderingen van
burgemeester en wethouders van 24 en 25
april 2012.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

4

FIN/
GW

Dataverbinding en samenwerking ICT-beheer
met de gemeente Maastricht.
Instemmen met de realisatie van een goede
dataverbinding met de gemeente Maastricht.

5

MO

Overeenkomst opvang zwerfhonden en – katten.
In te stemmen met de overeenkomst van
aangifte en bewaring van gevonden honden en
katten met de Dierenbescherming Limburg en
de Stichting Eugéne Gebhard.

6

MO

Akkoord met dien verstande dat de kosten
geheel worden voldaan uit de
investeringsreserve automatisering.

Akkoord.

Tijdelijk raadsbesluit aanpassingen
verordeningen WWB.
Het onderwerp “Tijdelijk raadsbesluit
aanpassing verordeningen WWB” van de
raadsagenda van 26 juni 2012 afvoeren en dit
kenbaar maken in de vakcommissie.

1

Akkoord.

7

EZ

Film “Het kogelgat van Chateau St. Gerlach”
Te besluiten € 5.000,-- te verstrekken voor de
productie van de film “Het kogelgat van
Chateau St. Gerlach”.

Akkoord.

De kosten worden als volgt afgedekt:
 € 2.500,-- uit de post “economische
activiteiten”;
 € 2.500,-- uit de post “incidentele
subsidies”.
8

AZ/
BEV

Begroting 2013 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
1. De gemeenteraad voor te stellen om
kennis te nemen van de begroting 2013
van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
ten aanzien van de onderdelen
Brandweer, GHOR, Programmabureau
en Oranje Kolom en geen nadere
zienswijze in te dienen;
2. de gemeenteraad voor te stellen om
kennis te nemen van de conceptwijziging van de begroting 2013 van de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg en om
geen nadere zienswijze in te dienen.

9

AZ/
BEV

Akkoord.

Jaarrekening 2011 Brandweer Zuid-Limburg.
1. Alvorens een standpunt in te nemen
over de jaarrekening 2011, nadere
informatie in te winnen inzake het
afkeurende oordeel van de accountant
voor wat betreft de rechtmatigheid;
2. de commissie ABA te informeren over
het standpunt van uw college ten
behoeve van een eventuele zienswijze
met het advies het collegestandpunt te
onderschrijven.

2

Akkoord.

10

AZ/
BEV

Jaarrekening 2011 GHOR.
1. Kennis te nemen van de jaarrekening
2011 van de GHOR Zuid-Limburg, geen
nadere zienswijze in te dienen en het
DB dienovereenkomstig te berichten;
2. in te stemmen met het voorstel van het
dagelijks veiligheidsbestuur inzake het
gedeeltelijk reserveren van het batig
exploitatiesaldo 2011 van de GHOR;
3. de commissie ABA te informeren over
het standpunt van uw college ten
behoeve van het indienen van een
eventuele zienswijze met het advies
het collegestandpunt te
onderschrijven.

11

BO

Concept-jaarrekening 2011 Ombudscommissie
Zuid-Limburg (OZL).
Kennis nemen van concept-jaarrekening 2011
van de OZL.

12

BO &
WO

Akkoord.

Akkoord.

Aanvraag bouwvergunning voor het verbouwen
van een schuurruimte tot woning op het adres
St. Gerlach 12 te Valkenburg.
1. Vanwege het gewijzigde provinciale en
gemeentelijke woonbeleid het eerder
ingenomen principestandpunt van 31
juli 2007 te herzien en geen
medewerking te verlenen aan het
realiseren van een geheel zelfstandige
woning in de schuurruimte bij de
woning met adres St. Gerlach 12;
2. omdat het een rijksmonument betreft,
de verbouwing/functiewijziging voor
het behoud van dit rijksmonument van
belang is en er een noodzaak voor
mantelzorg is, wel medewerking te
verlenen aan een plan waarbij de te
verbouwen schuurruimte wordt
gebruikt ten behoeve van mantelzorg;
3. aan deze medewerking de voorwaarden
te verbinden dat een eigenaar van het
perceel waarop de aanvraag betrekking
heeft, met de gemeente een
planschadeverhaalsovereenkomst sluit
en de privaatrechtelijke overeenkomst
uit 2007 vernieuwd wordt.

3

Akkoord.

13

SOB

Vaststellen namen openbare ruimten:
- in het buitengebied van Valkenburg aan
de Geul;
- Pelerinstraat Valkenburg.
In te stemmen met het opnieuw vaststellen van
de namen openbare ruimten conform het
advies van de gemeentelijke
straatnamencommissie d.d. 24 augustus 2011
behoudens de volgende aanduidingen:
- “Houthemmerdelweg” huidige
schrijfwijze handhaven;
- de aanduiding “Hoeve Rondeboschweg”
gebruiken i.p.v. de aanduiding
“Kloosterbosch”
- de aanduiding “Lourdespad” te
gebruiken i.p.v. “Mariapad”;
- het formaliseren straatnaam
“Pelerinstraat” in de woonplaats
Valkenburg;
- eenduidig de naam “Margraterweg” te
benoemen.
- de benoeming van de paden en wegen
naar en in het kuurpark zoals
voorgesteld door de
Straatnamencommissie niet meenemen
in dit voorstel.

14

GW

Akkoord.

Verkeersarrangement Engwegen-Keutenberg.
Instemmen met
a. inschrijving d.d. 18 april 2012;
b. gunning project aan laagste inschrijver
nl. Wegenbouw Limburg;
c. uitvoering werkzaamheden,
afhandeling subsidietoezegging en
financiële afwikkeling in handen stellen
van het hoofd Gemeentewerken;
d. kosten projectuitvoering ten laste
brengen van doelsubsidie plus
voorziene reservering uit krediet
verkeersarrangement EngwegenKeutenberg.

4

Akkoord.

