BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 25
september 2012.
AANWEZIG

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

AFWEZIG:

Wethouder|: drs. H.M.L. Dauven.

NR
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RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen (A+B) van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 18 september
2012

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
Het College spreekt haar waardering uit voor
de wijze waarop de organisatie betrokken is
geweest bij het WK en voor de inzet van de
medewerkers in relatie tot het WK. Het was
een geweldig evenement, een evenement
waar we met z’n allen trots op zijn.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

4

S&O

Gemeentegrot.
Het advies is in te stemmen met het om-niet
beschikbaar stellen van de Gemeentegrot,
teneinde een training door ReddingshondenNu
te faciliteren.

5

S&O

Vaststelling Regionale Woonvisie Maastricht en
Mergelland 2012-2020. Raadsvoorstel ter
besluitvorming op 5 november 2012.
De bijgevoegde raadsnota en bijlagen verder
leiden naar de griffie voor behandeling in de
commissie SOB op 16 oktober en ter
besluitvorming in de raad op 5 november 2012.

6

W&L

W&L

Akkoord.

Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2012-2017
De raad voor te stellen, de commissie CSWO
gehoord, het Huisvestingsplan PO 2012-2017 en
het daarin opgenomen huisvestingsscenario
2012-2017 vast te stellen.

7

Akkoord.

Akkoord.

Structurele oplossing probleem putdeksels
Wilhelminalaan.
Wegenbouw Kurvers via het afdelingshoofd
Wonen en Leven opdracht geven voor het
vervangen van de putdeksels in de

1

Akkoord.

Wilhelminalaan. Kosten dekken via de in nota
genoemde post.
8

W&L

Continuering project “Invoering Wet werken
naar vermogen Heuvelland”.
Uw college wordt geadviseerd het ingezette
project “Invoering Wet werken naar vermogen
Heuvelland” te continueren onder de naam
“Heuvelland Werkt” met de (inhoudelijke)
aanpassingen zoals aangegeven in deze nota.

9

MID

Ontwerp-programmabegroting planjaren 2013
tot en met 2016.
De ontwerp-programmabegroting naar de raad
leiden ter behandeling en vaststelling op 13
november 2012.

10

MID

CONC

MIDD

AZ/
BEV

Akkoord.

Mobiele bereikbaarheid.
Afsluiten 2-jarige Vodafone abonnementen en
de kosten voldoen uit het hiervoor beschikbare
budget.

13

Akkoord.

Verzoek om handhaving Engwegen 6 te Schin op
Geul.
1. Middels de bijgevoegde concept-brief
mede te delen, dat uw college
voornemens is hem een last onder
dwangsom op te leggen vanwege de
overtreding van artikel 7.7 van het
Bouwbesluit.
2. Beide partijen in de gelegenheid te
stellen om naar aanleiding van uw
voornemen een zienswijze in te dienen.

12

Akkoord.

Dagtarief parkeertarief Villa Via Nova.
Op het terrein Villa Via Nova een dagtarief
instellen van € 4,50 per auto per dag en dit
besluit publiceren.

11

Akkoord.

Afhandelingsmandaat aan de
portefeuillehouder.

Vaststellen gemeentelijk collecterooster 2013,
overeenkomstig artikel 5.12 van de APV. Het
college dient vrijstelling te verlenen van het
verbod voor het houden van een openbare
inzameling van geld/goederen door daar
daarbij aangewezen instellingen.
1. Het gemeentelijk collecterooster 2013
vaststellen conform het collecteplan
van het CBF;
2. Aan de daarop voorkomende
instellingen vergunning verlenen indien
daarom verzocht wordt;
3. T.z.t. aan de plaatselijke St.Nicolaasverenigingen en de Nederlandse

2

Akkoord.

Stichting Leprabestrijding vergunning
verlenen indien zij daarom verzoeken;
4. Het collecterooster plaatsen in
“Heuvelland Aktueel” en op “Onze
Kalender”
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