BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
16 november 2010.
AANWEZIG:

Wethouders C.M.H. van Melsen, W.J.M. Thijssen en drs. J.H.J. Hendrikx.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris: L. Bongarts.

AFWEZIG:

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings en wethouder drs. H.M.L. Dauven.
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RESUME

ADVIES
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FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 08 en 10
november 2010 en de afspraken, gemaakt
tijdens de heidag van 10 november 2010.

Akkoord
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke en overige aangelegenheden.
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AJZ

Instelling Stuurgroep Evenementen.
Besluiten tot de instelling van een stuurgroep
evenementen onder voorzitterschap van de
burgemeester en de verdere bemensing
conform voorstel.
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6

AJZ

BO&
WO

Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving.
De raad voorstellen over te gaan tot een
tekstplaatsing van een aantal verordeningen.
Gunning begeleiding uitvoering groot en klein
onderhoud Sport- en recreatiecentrum
Polfermolen.
De opdracht voor de begeleiding van de
uitvoering van het groot en klein
onderhoud aan Sport- en
recreatiecentrum Polfermolen te
gunnen aan Kieft Partners Bouwadvies
conform bijgevoegde
opdrachtverstrekking.
De kosten ten laste brengen van de
voorziening onderhoud sportcentrum
Polfermolen (6.580.010/30004).
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BO&
WO

BO&
WO

Akkoord.

Akkoord.

Deelneming in de Stichting Essent Sustainability
Development.
Te besluiten tot het deelnemen in de Stichting
Essent Sustainability Development en dit
besluit ter goedkeuring voor te leggen aan het
college van gedeputeerde Staten van Limburg
en de Raad dienovereenkomstig te informeren.
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Akkoord.

Wilhelminalaan 17, Valkenburg:
principeaanvraag voor het verbouwen,

1

Akkoord.

uitbreiden en splitsen van de het woonhuis tot
2 appartementen.
Geen medewerking te verlenen aan de
aanvraag om op het adres Wilhelminalaan 17
het woonhuis te verbouwen, uit te breiden en
te splitsen in 2 appartementen.
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BO&
WO

Principeverzoek voor het realiseren van een
(zelfstandige) levensloop woning.
Geen principemedewerking te verlenen aan het
verzoek voor het realiseren van een
(zelfstandige) levensloop woning en
initiatiefnemer te berichten dat hij gebruik kan
maken van de ontheffingsregeling voor
zorgwoningen van het bestemmingsplan.
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BO&
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Intekenen terrassen.

1. Opdracht verlenen aan DHV voor het
intekenen van alle terrasvergunningen.
2. De kosten ad. 14.625,-- te dekken uit
de reguliere budgetten van de
bedrijfsvoering.
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Akkoord.

Financiële stand van zaken m.b.t. ISV-project
bedrijfsverplaatsing Frissen, Vroenhof 92 te
Houthem.
1. Omdat nog veel onduidelijkheden zijn
ten aanzien van de financiële
afronding, niet in december 2010 maar
in het eerste kwartaal van 2011 een
eindvoorstel aan gemeenteraad
voorleggen (al of niet een verzoek om
extra budget).
2. Stand van zaken en vervolgtraject via
een raadsinfobulletin in november 2010
aan leden van de raad bekend maken.
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Akkoord.

Terrasaanvraag stationsplein.

Terrasvergunning verlenen voor een
terras van in totaal 286 m2 voor
Stationsstraat 10 te Valkenburg.
Dezelfde kwaliteitscriteria die gelden
voor het historisch centrum van
toepassing verklaren voor de
stationsomgeving en eenzelfde bijdrage
beschikbaar stellen.
De aangevraagde bijdrage voor
Stationsstraat 10, onder voorwaarden
toekennen.
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Akkoord.
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GW

Opheffen gebiedscommissie Maastricht en
Mergelland.
1. Kennis nemen van de brief van
Akkoord.
Gedeputeerde Ger Driessen inzake de
opheffing van de gebiedscommissies en
de wijze waarop het Provinciaal
Meerjarenprogramma
Plattelandsontwikkeling tot uitvoering
gebracht zal worden.
2. Kennis nemen van het verzoek dat
wethouder Opreij van de gemeente
Margraten richt aan de betrokken
colleges binnen de gebiedscommissie
Maastricht en Mergelland.
3. De bestuurlijke samenwerking in de
gebiedscommissie beëindigen.
4. De gemeente Margraten, de Provincie
Limburg en het gebiedsbureau
schriftelijk informeren.
5. De vrijgevallen financiële bedrage in de
begroting 2011 inzetten ten behoeve
van de ontwikkeling van de Groene
Vleugels / initiatieven binnen de
GOMW.
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GW

Managementsrapportage Gemeentewerken.
Marap voor kennisgeving aannemen.
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GW

Gladheidbestrijdingsplan winter 2010-2011.
Het Gladheidbestrijdingsplan winter 2010-2011
vaststellen, het plan ter inzage neer te leggen
bij de balie van de afdeling Gemeentewerken
en voorts te communiceren via de
stadhuispagina.
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3 Zienswijzen gericht tegen voornemen een
monumentenvergunning te verlenen voor het
gedeeltelijk veranderen van de zuid-westgevel
(plaatsen tuindeur) en het wijzigen van de
plattegrond van de kasteelboerderij Genhoes
Oud Valkenburg 17B in Schin op Geul. Het
betreft woning C.
De zienswijzen honoreren en de gevraagde
vergunning alsnog weigeren.
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Garantstelling en exploitatietekort
Kinderkorenfestival 2009.
Instemmen met het beschikbaar stellen van
een subsidie van 1.845,72 aan de Oud Prinsen
en Ministers Sociëteit voor het
exploitatietekort van het KVL.
Dit bedrag putten uit het budget economische
activiteiten ( 900,00 uit funct ie 6.560.030-
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34.630) en uit restant Jeugdmuziekfestival (
945,72 uit functie 6.630.050-34.471).
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AZ

Kansspelautomaten
Geen uitbreidingen meer.
Terugbrengen waar mogelijk.
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Vaststelling programma 2011 op grond van de
verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul.
De raad via het Presidium voor te stellen;
I. Het programma huisvesting onderwijs
2011 zoals opgenomen in dit voorstel,
vast te stellen.
II. Een krediet van 1.029.000,00 t e
voteren voor uitvoering van de
voorzieningen opgenomen in het
programma huisvesting 2011.
III. Een bedrag van 54.000,00 t en last e
brengen van de reserve huisvesting
onderwijs.
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Afdoeningsmandaat aan de vakwethouder en
de portefeuillehouder financiën.

