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

AFWEZIG:

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

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 23 november
2010.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke en overige aangelegenheden.

4

BR

Districtelijke piketdienst rampenbestrijding.
In te stemmen met de tijdelijke
districtelijke wachtdienstregeling
rampenbestrijding voor het district
Maastricht;
Deze tijdelijke districtelijke
wachtdienstregeling rampenbestrijding
voor het district Maastricht vervalt op
het moment dat de regionale
piketdienst operationeel is;
De oorspronkelijke vergoeding voor de
bereikbaarheidsregeling
rampenbestrijding handhaven.

5

AZ/
BEV

Old Timer Festival met braderie.

Op basis van het onlangs vastgestelde
aangescherpte beleid afwijzend beschikken op
het verzoek conform de bij dit advies
behorende beschikking.
6

MO

Akkoord.

Akkoord.

Impulsregeling brede school (ook regeling
combinatiefuncties genoemd).
Instemmen met het ondertekenen van
bijgaande intentieverklaring om aan de
regeling combinatiefuncties deel te nemen.

1

Akkoord, afhandelingsmandaat aan de
portfeuillehouder financiën.

7

BO &
WO

Ontwerp best emmingsplan part iële herziening
van het bestemmingsplan Kernen 2010: Strucht
77 te Schin op Geul
1. In te stemmen met het ontwerp
best emmingsplan part iële herziening
bestemmingsplannen Kernen 2010:
St rucht 77 t e Schin op Geul ;
2. het ontwerp bestemmingsplan
part iële herziening best emmingsplan
Kernen 2010: Strucht 77 te Schin op
Geul conform art ikel 3.8.1. van de
Wet ruimtelijke ordening gedurende
zes weken voor eenieder ter inzage te
leggen.

8

BO &
WO

2 bouwkavels Schone Poel/Bronsdalweg,
familie Bemelmans
Toestemming geven tot verkoop van de tweede
bouwkavel aan de heer en mevrouw van
Sebillen, Bellefleur 13, Eijsden.

9

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Langen Akker 42, Berg en Terblijt:
welstandsaanvraag voor het plaatsen van een
garage met zolder.
1. het advies van de welstandscommissie
d.d. 13 september 2010 over te nemen;
2. de aanvrager laten weten dat uw
college bereid is om in principe
medewerking te verlenen voor het
bouwen van de garage met zolder en
carport aan de Langen Akker 42 onder
de voorwaarde dat met de gemeente
een planschadeverhaalsovereenkomst
gesloten wordt.
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Akkoord.

Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde van
de fractie CDA over de herbouw van de
boerderij aan de Lindenstraat 23 te Berg en
Terblijt.
De vragen te beantwoorden via bijgevoegde
concept-brief.

10

Akkoord.

Akkoord.

Principeaanvraag schuilgelegenheid Rijksweg
ong. Berg en Terblijt.
1. Kennis nemen van de principeaanvraag
voor het oprichten van een
schuilgelegenheid aan de Rijksweg ong.
in Berg en Terblijt.
2. een positief principestandpunt innemen
ten aanzien van deze aanvraag op
voorwaarde dat het advies van de

2

Akkoord.

welstandscommissie opgevolgd wordt,
dat voor een landschappelijke inpassing
gezorgd wordt en dat de bestaande
schuilgelegenheid op het perceel
verwijderd wordt;
3. aanvrager berichten conform
bijgevoegde conceptbrief
12

BO &
WO

Handhavingsbesluit St. Gerlachplein 17 te
Valkenburg aan de Geul.
Nu uit een controle op 24 augustus 2010 is
gebleken dat er geen sprake meer is van gevaar
omdat de eigenaresse afdoende maatregelen
heeft genomen en dus gevolg heeft gegeven
aan uw last d.d. 17 juni 2010.
Geadviseerd wordt om:
- De last d.d. 17 juni 2010 in te trekken;
- De eigenaresse hiervan schriftelijk in
kennis te stellen middels bijgaande
brief.

13

BO &
WO

Akkoord.

Vaststellen van een hogere grenswaarde als
bedoeld in de Wet geluidhinder t en behoeve
van de realisatie van 2 appartementen op het
adres Strucht 77 te Schin op Geul.
1. Akkoord te gaan met het bijgevoegde
ontwerpbesluit, hetgeen betrekking
heeft op het vaststellen van een hogere
grenswaarde in de zin van de Wet
geluidhinder. Het ontwerpbesluit heeft
tot doel de bouw van 2 appartementen
aan het adres Strucht 77 te Schin op
Geul mogelijk te maken;
2. het ontwerpbesluit openbaar te bekend
te maken en binnen de termijn van
tervisielegging een openbare zitting te
houden.
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Akkoord.

