BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 29 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 vergadering van
burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2012.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

4

FIN

Kaderbrief 2012.
Akkoord te gaan met bijgevoegde kaderbrief en
deze op 25 juni a.s. in de raad aan de orde te
stellen.

5

JO

Wobverzoek.
De gevraagde informatie verstrekken.

6

BO &
WO

BO &
WO

BO&
WO

Akkoord.

Klimaatbeleidsplan Valkenburg aan de Geul met
uitvoeringsprogramma 2012-2015.
1. Akkoord te gaan met het opgestelde
concept-klimaatbeleidsplan met
uitvoeringsprogramma;
2. Samen met de gemeente GulpenWittem een stakeholdersbijeenkomst te
organiseren in de vorm van een
workshop.

8

Akkoord.

Verjaring/ grenscorrectie voormalig voetpad
door campingterrein Schoonbron in Schin op
Geul.
Meewerken aan oplossen probleem middels
kadastrale grenscorrectie waarbij kosten voor
rekening Camping Schoonbron BV wordt
genomen.

7

Akkoord.

Akkoord.

Verkoop perceel landbouwgrond.
Kennisnemen van acceptatie van het
verkoopaanbod door pachter en perceel nu
verkopen.

1

Akkoord.

9

W&L

Beantwoording artikel 41 vragen raadsfractie
PPGV inzake tijdelijke parkeerplaats voor
evenementen.
De raadsfractie PPGV antwoorden dat u
voornemens bent:
- De incidentele inzet van het weiland
van de De Leeuw als
evenementenparkeerterrein te
continueren (zonder aanvullende
voorzieningen) indien dit ons eigendom
wordt;
- Om geen verlaagd dagtarief in te
stellen voor het parkeerterrein
Geulpark i.v.m. de te verwachten
consequenties daarvan.

10

W&L

Beantwoording artikel 41 vragen raadsfractie
PVDA/D66 inzake bewaakte fietsenstalling en
motorenstalling.
De raadsfractie PVDA\D66 antwoorden dat:
- Het raadsvoorstel is aangehouden
i.v.m. extra tijd die nodig is voor de
uitwerking voorkeursvariant.
- De fietsenrekken en
aanbindvoorzieningen voorlopig
gehandhaafd blijven.
- Er vooralsnog geen bewaakte stalling
aanwezig is.

11

W&L

Akkoord.

Akkoord.

Provinciale subsidie voor regionale plannen
i.h.k. maatschappelijke participatie.
Uw college wordt geadviseerd:

Akkoord.

1. Te beslissen om in te stemmen met het
aanvragen van een provinciaal subsidie
gericht op het doorbreken van een
sociaal isolement en het bestrijden van
eenzaamheid van enerzijds
statushouders en anderzijds wwb
uitkeringsgerechtigden.
2. Akkoord te gaan met een maximale
cofinanciering van 50 % van de
genoemde projecten in de
subsidieaanvraag.
12

BO
&WO

Aanvraag omgevingsvergunning voor het pand
Oosterweg 15 in Valkenburg.
Instemmen met de verdere behandeling van de
aanvraag om omgevingsvergunning voor het
pand Oosterweg 15 in Valkenburg middels een
projectafwijkingsbesluit met uitzondering van
de illegale bewoning en onder voorwaarde dat
er goede ruimtelijke onderbouwing wordt

2

Akkoord.

ingediend, waaruit moet blijken dat er in casus
sprake is van een goede ruimtelijke ordening.
13

MID

Dataverbinding en samenwerking ICT-beheer
met de gemeente Maastricht.
Instemmen met het aangaan van de benodigde
overeenkomst met Isilinx voor de verbinding
naar de gemeente Maastricht.

3

Akkoord, met dien verstande dat het College
voor wat betreft de financiering vasthoudt
aan het eerder genomen besluit van 1-5-2012.

