BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 31 mei
2011.
AANWEZIG:

AFWEZIG:

Burgemeester drs. J.M.A Eurlings
Wethouders drs. H.M.L. Dauven, C.M.H. van Melsen en drs. J.H.J. Hendrikx.
Secretaris/Algemeen Directeur: mr. M.Liu
Wethouder W.J.M. Thijssen.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergaderingen van
burgemeester en wethouders van 24 en 26 mei
2011

Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken.
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KV

Vernieuwing gemeentelijke website en inzet
overige communicatiemiddelen.
1. In te stemmen met een vernieuwing
van de gemeentelijke website. De
incidentele kosten ( 10.000,--) te
dekken vanuit het budget voor de
inrichting van het Klanten Contact
Centrum (KCC). De jaarlijkse
meerkosten ( 7.000,--) te dekken
door een herschikking in het huidige
budget voor PR en Voorlichting;
2. in te stemmen met een verlenging van
het contract met A en C media voor
een periode van 3 jaar. Uitgangspunt is
om wekelijks maximaal één pagina te
publiceren in Heuvelland Aktueel;
3. in principe in te stemmen met het
uitgeven van een eigen Stadskrant. Een
definitief besluit zal genomen worden
aan de hand van een uitgewerkt
exploitatievoorstel.
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FIN

Actualisatie reserve- en voorzieningenbeleid.
Het raadsvoorstel m.b.t. de actualisatie van
het reserve- en voorzieningenbeleid naar de
raad leiden.

6

FIN

Akkoord met uitzondering van het onder sub 3
bepaalde en de toevoeging dat de toeristische
en de gemeentelijke website in één portal
geïntegreerd moeten worden.

Wordt binnenkort aan Raad gestuurd

Kaderbrief 2011.
De kaderbrief vaststellen.

Wordt volgende week in persgesprek
besproken.
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7

MO

Verzoek van Voetbalvereniging Struchter Boys
om medewerking te verlenen aan een
uitbreiding van het sportcomplex in Schin op
Geul.
1. Voetbalvereniging Struchter Boys
mededelen dat u:
a. Een subsidie beschikbaar stelt
van 10.000,-- in de aanleg
van een oefenveld en dat de
kosten voor het onderhoud van
het veld met uitzondering van
het maaien voor rekening van
de voetbalvereniging komen;
b. De kosten voor het verplaatsen
van de speeltoestellen voor
rekening van de gemeente
komt;
c. De dorpsraad Schin op Geul
eenmalig een extra subsidie
beschikbaar stelt van 5.000,-van de aanleg van een jeu de
boules baan en het plaatsen
van een schommel;
2. de onder 1 genoemde subsidie alleen
verlenen als:
a. er vanuit de directe omgeving
geen bezwaar bestaat tegen
het verplaatsen van de
speeltoestellen en de
uitbreiding van het
sportcomplex en er een
kapvergunning wordt verleend
voor het verwijderen van een
aantal bomen op de locaties
waar de uitbreiding van het
complex voorzien;
b. de werkzaamheden in zijn
geheel worden uitgevoerd.
3. de onder 1a genoemde kosten putten
uit de post reservering onderhoud
voet balcomplexen
4. de onder 1b genoemde kosten putten
uit de post onderhoud
speelwerkt uigen
5. de onder 1c genoemde kosten putten
uit de post buurt kracht
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Akkoord.

8

BO &
WO

Overtredingen artikel 2.1, lid 1 sub a en c van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo)
De eigenaar van het perceel aan te schrijven
Akkoord.
conform bijgevoegd concept-schrijven:
a. Er is sprake van het verbouwen van een
voormalig hotel tot 7 appartementen
zonder vergunning van uw college
hetgeen een overtreding is van artikel
2.1 lid 1 sub a Wabo;
b. Minstens zes van de zeven
appartementen voldoen niet aan de
bouwvoorschriften zoals vermeld in
artikel 8.2.2 van het bestemmingsplan
Kernen het geen een overt reding is
van artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo;
c. De eigenaar dient de bewoning van
zeven illegaal gerealiseerde
appartementen binnen 4 weken te
staken en gestaakt te houden op straffe
van een last onder dwangsom;
d. De eigenaar kan binnen 2 weken een
schriftelijke en mondelinge zienswijze
indienen
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BO &
WO

Startnotitie klimaatbeleidsplan Valkenburg aan
de Geul.
Akkoord te gaan met het opstellen van een
klimaatbeleidsplan voor de gemeente
Valkenburg aan de Geul
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BO &
WO

Akkoord.

Toewijzingscriteria bij verkoop van bouwkavels
en nieuwe woningen.
1. Instemmen met wijzigingen
toewijzingscriteria uit raadsbesluit d.d.
30 juni 2008;
2. de gemeenteraad van 4 juli 2011 via
het presidium informeren over de
wijzigingen ten aanzien van de
toewijzingscriteria en deze door de
raad laten vaststellen.
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Akkoord.
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BO &
WO

Omgevingsvergunning gidsenpand,
Daalhemerweg 27, Valkenburg.
1. Kennis nemen van de aanvraag om
omgevingsvergunning voor de herbouw
en uitbreiding van het gidsenpand aan
de Daalhemerweg 27 in Valkenburg;
2. de gevraagde omgevingsvergunning
verlenen.
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BO &
WO

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
Valkenburg aan de Geul, versie 2011.
Het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
Valkenburg aan de Geul, versie 2011, vast te
stellen onder intrekking van het Besluit nadere
uitvoeringsregels afvalstoffen Valkenburg aan
de Geul 2007
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BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Ontwerpbegroting 2012 van de
Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken
Geul en Maas.
1. Akkoord te gaan met de
ontwerpbegroting 2012 van de
Gemeenschappelijke Regeling
Milieuparken Geul en Maas;
2. via het presidium de gemeenteraad in
de gelegenheid stellen zijn zienswijze
kenbaar te maken ten aanzien van de
ontwerpbegroting 2012.
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Akkoord.

Akkoord.

Welstandsnota 2011.

Instemmen met voorliggende conceptwelstandsnota en deze via de commissie SOB
ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

4

Akkoord met dien verstande dat het College
een terugkoppeling ontvangt m.b.t. welke
verschillende vakdisciplines in de
welstandscommissie vertegenwoordigd zijn
waarbij wordt opgemerkt dat specifieke
deskundigheid op het gebied van
archeologie/monumenten in de
welstandscommissie aanwezig dient te zijn.
Verder wenst het College geïnformeerd te
worden over de afspraken die met de
welstandscommissie van Maastricht gemaakt
zijn ingeval er een bouwplan ter toetsing
wordt aangeboden door een van de leden van
de welstandscommissie Valkenburg.
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BO &
WO

Vebo-convenant.

Akkoord met
a. afsluiten VEBO-convenant met OBS St.
Gerlachus Houthem.
b. Ter beschikking stellen van
gemeentelijke bijdrage voor deelname
St. Gerlachusschool aan
verkeerseducatieproject.
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Akkoord.

