BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 5 maart
2013.
AANWEZIG

Burgemeester drs. J.M.A. Eurlings.
Wethouders: drs. H.M.L. Dauven, C.M.H. van Melsen, W.J.M. Thijssen en drs. R. Meijers.
Secretaris: L.T.J.M. Bongarts.
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AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van de burgemeester en
wethouders van 26 februari 2013.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken

4

CON

Vergoeding in legeskosten WK Wielrennen 2012.
Instemmen met het verzoek van de Provincie Limburg en
de legeskosten van het WK Wielrennen op de weg die in
september 2012 plaatsvonden voor eigen rekening nemen.
De kosten betalen uit het budget “organisatie
evenementen”.

5

CON

Handhavingsverzoek, gericht tegen de stro-opslag ter
plaatse van het perceel Engwegen 6 te Schin op Geul.
1. Verzoeker (eigenaar perceel Engwegen 4) middels
het bijgevoegde concept-besluit mede te delen,
dat diens handhavingsverzoek d.d. 22 augustus
2012 definitief wordt afgewezen;
2. De eigenaar van het perceel Engwegen 6 en diens
gemachtigde in kennis te stellen van uw besluit
tot het afwijzen van het handhavingsverzoek;
3. De eigenaar van het perceel Engwegen 6 erop te
wijzen, dat de stro-opslag te allen tijde dient te
voldoen aan de voorwaarden, die zijn gesteld in
het concept-besluit.

6

CON

W&L

Akkoord.

Voortzetting schoonmaakcontract met Balanz Facilitair
(voorheen Licom Schoon) op basis van
artikel 19 Anbestedingsregels Overheidsopdrachten (AOO),
tot 1 maart 2016.
Besluiten om het schoonmaakcontract met Balanz
Facilitair, met toepassing van artikel 19 AOO, te
continueren tot 1 maart 2016.

7

Akkoord.

Akkoord.

Status verzoek voor een ondersteunende subsidie ten
behoeve van plafondrenovatie gemeenschapshuis ’t
Geboew te Schin op Geul.
Het bestuur van het gemeenschapshuis mededelen dat de
voorlopige kaders van de Raad inzake
gemeenschapsvoorzieningen Uw College geen ruimte laten
om deze subsidie van € 10.000,-- ten behoeve van de

1

Akkoord.

renovatie van het plafond toe te kennen.
8

W&L

Kunstwerk rotonde Berg en Terblijt.
Het advies van de Stichting Kunst- en Cultuurraad
Valkenburg aan de Geul opvolgen en het Kernoverleg Berg
en Terblijt vragen het ontwerp van de 4 cirkels van corten
staal nader uit te werken met een begroting voorzien van
een dekkingsplan.

9

S&O

Vraag van de fractie van Algemeen Belang om de
mogelijkheid te onderzoeken voor de invoering van de
zogeheten BEST-tas.
Aan de fractie Algemeen Belang te berichten, dat er
voldoende mogelijkheden voor de inwoners van de
gemeente Valkenburg aan de Geul bestaan voor het
gescheiden aanbieden van de betreffende
afvalcomponenten, zodat de invoering van de BEST-tas
niet opportuun wordt geacht.

10

BURG

BURG

MIDD

Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen verleende
omgevingsvergunning Vinkenbergstraat 12 en verzoek om
vergoeding van de proceskosten.
1. Gelet op het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften en het commentaar van het
Team Vergunningen adviseer ik u om het
bezwaarschrift, conform het advies van de
commissie, gedeeltelijk gegrond te verklaren en
het bestreden besluit op de aangegeven
onderdelen te repareren;
2. Verder adviseer ik u conform het advies van de
commissie het verzoek om vergoeding van de
proceskosten af te wijzen.

12

Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen verleende
omgevingsvergunning Oranjelaan 25 t/m 39.
Het bezwaarschrift, conform het advies van de commissie
voor de bezwaarschriften, ongegrond verklaren en het
bestreden besluit in stand laten.

11

Akkoord.

Akkoord.

Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen.
De wijziging van de Leidraad invordering gemeentelijke
belastingen vast te stellen conform het bij de nota
gevoegde concept-besluit.

2

Akkoord.

13

CON

Handhavingsverzoek betreffende complex Rivières,
Oranjelaan 25 t/m 39 te Valkenburg
Wij adviseren u:
1. Verzoekers middels bijgevoegde conceptbrief mee
te delen, dat uw college voornemens is het
handhavingsverzoek van 20 december 2012 af te
wijzen;
2. Alle bewoners van de appartementen in het
complex Rivières van uw voornemen in kennis te
stellen;
3. Betrokkenen in de gelegenheid te stellen om naar
aanleiding van uw voornemen een zienswijze in te
dienen.

14

CON

Wob-verzoek.
Verzoek inwilligen voor zover de stukken aanwezig zijn.

15

CON

CON

Akkoord.

Wob-verzoek
Verzoek inwilligen voor zover de stukken aanwezig zijn.

17

CON

S&O

Akkoord.

Opstal Trichtergrubbe.
1. Het college informeren over het arrest van het
Hof inzake de opstal aan de Trichtergrubbe;
2. Een brief te zenden aan de houder van het
opstalrecht, waarin de gelegenheid wordt
geboden om binnen 3 maanden de opstal te
verwijderen. Mocht hij daartoe niet overgaan, dan
zal de gemeente overgaan tot sloop van het pand
op kosten van de houder van het opstalrecht.

18

Akkoord.

Wob-verzoek.
Het verzoek toewijzen.

16

Akkoord.

Akkoord.

Voorbereidingscrediet reconstructie Grendelpoort.
De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsnota vragen
om 107.211,- Euro beschikbaar te stellen als
voorbereidingskrediet om te komen tot een definitief
ontwerp, vergunningaanvraag, en projectafwijkingsbesluit
van de Grendelpoort.

3

Akkoord.

