BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 31 januari
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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RESUME

ADVIES
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FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 24 januari
2012

Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken.
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MO

Verzoek om subsidie Breincafé’s in ZuidLimburg.
Het gevraagde subsidie van € 180,-- per jaar
toe te kennen en te putten uit de voormalige
ABWZ-subsidies.
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BZ

Bestuurlijk overleg Maastricht-Heuvelland.
Kennis nemen van de agenda en stukken en de
opmerkingen beperken.
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JO

Akkoord.

Akkoord.

WOB-verzoek.
Inzage in het dossier verstrekken.

Akkoord, met dien verstande dat de omroep
Valkenburg wordt geïnformeerd.
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7

KV

Onderhoud Kuurpark na afloop van
evenementen.
1. Als uitgangspunt geldt dat de
organisatoren zelf moeten opkomen
voor het in orde maken van het
Kuurpark na afloop van het
evenementen;
2. de gemeente neemt in samenwerking
met Holland Casino, de regie over het
onderhoud na een evenement over. De
bedragen die daarvoor nodig zijn
worden verkregen van de organisatoren
van evenementen;
3. per evenement wordt een bedrag
bepaald dat nodig is voor het in orde
maken van het Kuurpark. Dat bedrag
moet door de organisatoren opgebracht
worden;
4. de kosten voor het onderhoud na afloop
van Red Bull worden begroot op €
10.000,--, de kosten voor het
onderhoud na afloop van de Cyclocross
wedstrijd eveneens € 10.000,-- en voor
Pop en Top bepalen op € 5.000,--.
Extra schade wordt verhaald op de
veroorzaker;
5. hoofd Gemeentewerken machtigen om
het “onderhoud na afloop van een
evenement” op basis van een open
begroting en marktconforme tarieven
op te dragen aan de firma Dolmans
voor een bedrag van € 30.000,-- ex
BTW;
6. een subsidie te verstrekken ad €
5.000,- ten behoeve van het evenement
Cyclocross in de vorm van een bijdrage
in de kosten van herstel van het
Kuurpark en dit bedrag te putten uit de
post “groot onderhoud Kuurpark”.
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BO &
WO

Niet akkoord met het voorstel.
Besloten wordt éénmalig een bedrag ad
15000,- Euro over te maken aan de Stichting
Evenementen voor het herstel van het
Kuurpark, vanwege het plaatsvinden van drie
evenementen Red Bull,Cyclocross en Pop on
Top in het Kuurpark, onder de voorwaarde dat
de Stichting Evenementen garant staat voor
het herstel van het Kuurpark in de
oorspronkelijke onderhoudstoestand van vóór
de 3 evenementen. Hierbij gaat het College er
van uit dat de Stichting ook 10.000,- Euro
bijdraagt aan het herstel van het Kuurpark
omdat de Stichting Cyclocross organiseert.
Tevens wordt een subsidie verstrekt van
€ 5.000,- aan de Stichting Evenementen ten
behoeve van het evenement Cyclocross. Deze
bijdrage wordt geput uit de post “groot
onderhoud Kuurpark”.

Beantwoording vraag ex artikel 41 Reglement
van Orde van PVDA/D66 fractie inzake hekwerk
en containers bouwplaats Bergervliet.
Instemmen met inhoud bijgaande conceptantwoordbrief.
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Akkoord.
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BO &
WO

Realisering schakelstation glasvezelnetwerk in
kern Valkenburg aan de Geul.
Grondstrook ter grootte van 15 m2 nabij de
Burgemeester Henssingel verkopen aan
Reggefiber B.V. voor € 5.000,-- totaal ten
behoeve van de bouw/plaatsing van een
zogenaamd regelstation van het
glasvezelnetwerk in het centrum van
Valkenburg aan de Geul.
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BO &
WO

Structuurvisie.
1. Aan het tekstdeel over de Emmaberg
de zin: “Wat niet wordt gewenst op
deze locatie zijn laagwaardige functies
en een pretparksfeer” toe te voegen en
overige tekst te handhaven;
2. de prioritering van de besteding
kwaliteitsfonds Valkenburg niet te
wijzigen;
3. de twee potentiële locaties voor een
golfbaan in de visie te handhaven;
4. het tracé voor het fietspad noordelijk
van de spoorbaan, niet op te nemen in
de visie.
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BO &
WO

Akkoord.

Akkoord, inclusief de tekstuele wijziging.
Ad 3 niet akkoord de mogelijkheid van een
golfbaan te Euverem laten vervallen.

Invordering dwangsommen.
1. Een invorderingsbesluit te nemen met
betrekking tot de dwangsommen, die
naar aanleiding van het
dwangsombesluit van 20 september
2011 zijn verbeurd door de exploitant
van het voormalige
escortbureau/seksinrichting aan het
adres Sibberkerkstraat 67 te Sibbe. Het
verschuldigde bedrag wordt daarbij
vastgelegd op € 5042,69 (zijnde bedrag
van € 5.000,-- aan verbeurde
dwangsommen, verhoogd met een
bedrag van € 42,69 aan wettelijke
rente)
2. Een invorderingsbesluit te nemen met
betrekking tot de dwangsommen, die
naar aanleiding van het
dwangsombesluit van 4 oktober 2011
zijn verbeurd door de exploitant van
het voormalige
escortbureau/seksinrichting aan het
adres Sibberkerkstraat 67 te Sibbe. Het
verschuldigde bedrag wordt daarbij
vastgesteld op € 85.568,06 (zijnde een
bedrag van € 85.000,-- aan verbeurde
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Akkoord, indien sprake is van extra inkomsten
volgt separaat een voorstel, dit
overeenkomstig de gemaakte afspraak in de
Cie ABA.

dwangsommen, verhoogd met een
bedrag van € 568,06 aan wettelijke
rente)
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