BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 03
september 2013.
AANWEZIG:

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

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergaderingen van de burgemeester en
wethouders van 27 augustus 2013.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken.

4

PROG

Stuurgroep GOMV.
Kennis nemen van de agenda en stukken van de
Stuurgroep GOMV en het ambtelijk advies per
agendapunt.

5

CONC

Wob-verzoek Mulderbeschikking.
Verzoek doorzenden aan CJIB.

6

MIDD

W&L

Akkoord.

Beroepschrift tegen afwijzing kwijtscheldingsverzoek.
Belanghebbende meedelen dat beroep ongegrond is.

7

Akkoord.

Akkoord.

Onderhoud wegen 2013.
Afdelingshoofd Wonen en Leven mandateren om:

Akkoord, het College
vraagt voor een
separate notitie over de
onderhoudstoestand
van de
Valkenburgerstraat.

1. Opdracht te verstrekken aan KWS voor een
totaalbedrag van € 425.000,- exclusief BTW.
2. Opdracht te verstrekken aan Movares voor een
totaalbedrag van € 8.000,- exclusief BTW.
8

BURG

Artikel 41 vraag van de fractie PPGV van 8 juli 2013
inzake procedures Berg en Terblijt.
Beantwoording als bijgevoegd aan fractie en griffie laten
toekomen.

9

BURG

Akkoord.

Vaststelling wijzigingsplan ‘Stevensweg 6’ te Valkenburg.
Conform bijgevoegd (concept-) collegebesluit te
besluiten:
1. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12

Akkoord.

van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
2. Het wijzigingsplan ‘Stevensweg 6’ met
identificatienummer
NL.IMRO.0994.2012WP007VA01 ongewijzigd vast
te stellen.
10

BURG

Vaststellen gemeentelijk collecterooster 2014,
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
daarbij aangewezen instellingen.
1. Het gemeentelijk collecterooster 2014 vaststellen
conform het collecteplan van het CBF;
2. Aan de daarop voorkomende instellingen
vergunning verlenen indien daarom verzocht
wordt;
3. Te zijner tijd aan de plaatselijke
Carnavalsverenigingen en St. Nicolaasverenigingen
en de Nederlandse Stichting Leprabestrijding
vergunning verlenen indien zij daarom verzoeken;
4. Het collecterooster plaatsen in Heuvelland
Aktueel/de Trompetter en de
gemeentegids/jaarkalender.

11

S&O

Ondernemer van het Jaar 2013.
Het advies is in te stemmen met de volgende
processtappen:
o 3 september 2013:
Opstellen
brainstormlijst College van B&W en EZ;
o eind september 2013: Bijeenkomst panel
van professionals;
o half oktober 2013:
Definitieve keuze
voor Ondernemer van het Jaar 2013 door
College;
o november2013:
RVS
Oorkonde
+
promotiefilm;
o 1 januari 2014: Nieuwjaarsbijeenkomst

12

W&L

W&L

Akkoord.

Verzoek om vergunning tot verhuur van in de verkoop
staande woning op basis van de Leegstandwet.
Eigenaar van pand Dorpstraat 2a gevraagde vergunning
verlenen.

13

Akkoord.

Akkoord.

Verwerving strook plantsoen langs de wethouder
Heijenstraat in Houthem.
De plantsoenstrook ter grootte van circa 500m2 in
eigendom verwerven, nu zich de mogelijkheid daartoe
voordoet, voor de aankoopprijs van € 5,- per m2 kosten
koper.

Akkoord.

