BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 23 augustus
2011.
AANWEZIG:
Wethouders drs. H.M.L. Dauven, C.M.H. van Melsen en W.J.M. Thijssen.
Adjunct-secretaris: M. Liu.
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AFD

RESUME

ADVIES
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FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 26 juli 2011.

Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Akkoord.
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SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken.
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BW

Reconstructie Grendelpoort.
1. Croonen adviseurs op basis van de
bijgevoegde offerte opdracht te
verstrekken voor het opstellen van een
Programma van Eisen op basis waarvan
een ontwerp van de reconstructie van
de Grendelpoort kan worden gemaakt
en een betrouwbare berekening van de
te verwachten renovatiekosten;
2. Het funderings-, bouwhistorisch- en
archeologisch onderzoek conform de
gemeentelijke inkoop- en
aanbestedingsnota aan te besteden en
de kosten te verhalen op de post
onderhoud en rest aurat ie
Grendelpoort ;
3. Een eerste ontwerp van de
reconstructie van de Grendelpoort
conform de gemeentelijke inkoop- en
aanbestedingsnota aan te besteden bij
één of meer architecten en de kosten
eveneens te verhaken op de post
onderhoud en rest aurat ie
Grendelpoort ;
4. Op basis van het eerste ontwerp door
een bouwkostendeskundige een
begroting van de bouwkosten laten
maken en ook deze kosten verhalen op
de post onderhoud en rest aurat ie
Grendelpoort ;
5. Zodra deze onderzoeken zijn afgerond
de resultaten ervan in de commissie
CSWO te bespreken.
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BW

Akkoord.

Vaststellen zienswijzennota en het
ontwerpbesluit voor het vaststellen van een
hogere grenswaarde.
1. De zienswijzennota naar aanleiding van
de ingediende zienswijze tegen uw

1

Akkoord.

voornemen om omgevingsvergunning te
verlenen voor de woningsplitsing in het
pand Plenkertstraat 44 in Valkenburg
vast te stellen;
2. 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 Plenkertstraat 44 in
Valkenburg mogelijk te maken;
3. Het ontwerpbesluit openbaar bekend te
maken en binnen de termijn van
tervisielegging een openbare zitting te
houden.
6

FIN

Algehele vrijgestelling toeristenbelasting.
Het niet inwilligen van het verzoek van de
Stichting Vakantie Kampen Malburgen om
vrijstelling te verlenen van het betalen van
toeristenbelasting voor de periode tussen 8 en
13 augustus 2011.
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BW

Akkoord.

Handhavingsverzoek van mr. Austen namens
Falcon Radio.
1. Afwijzen van het handhavingsverzoek
omdat Falcon Radio geen direct belang
heeft bij deze aanvraag. De
werkzaamheden waar het verzoek tot
handhaving op doelt, zijn slechts ter
voorbereiding op het mogelijk
oprichten van een zendmast. Met
betrekking tot dit oprichten heeft
Falcon Radio wél een direct belang.
2. De in opdracht van KPN uitgevoerde
aanlegwerkzaamheden zijn
omgevingsvergunningplichtig. Uw
college heeft echter hiervoor geen
vergunning verleend. KPN wordt
daarom in de gelegenheid gesteld om
alsnog een legalisatieaanvraag in te
dienen. Het betreft overtredingen van
artikel 9 van de
bestemmingsplanvoorschriften en
artikel 2.1, lid 1, sub b van de Wabo;
3. Als legalisatie niet mogelijk is resp.
KPN niet tijdig een aanvraag daartoe
indient, kan uw college gebruik maken
van haar handhavingsbevoegdheid;
4. Legalisatie van de
aanlegwerkzaamheden geeft geen
enkele zekerheid over het al dan niet
vergunnen van de zendmast.
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Akkoord.
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BW

Verzoek van Van den Berg Nijmegen BV om een
ontheffing ingevolge artikel 4:6 van de
Algemene plaatselijke verordening.
Het onder voorwaarden verlenen van een
ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de
Algemene plaatselijke verordening voor het
gebruik van machines en het verrichten van
werkzaamheden in de nabijheid van het
Stationsgebouw te Schin op Geul in de volgende
perioden:
de nacht van 9/10 september 2011 tot
en met de nacht van 11/12 september
2011;
de nacht van 23/24 september 2011 tot
en met de nacht van 25/26 september
2011.
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GEMW

Het opheffen van de invalidenparkeerplaats
aan de Statenlaan 29 als gevolg van het
verhuizen van belanghebbende.
Instemmen met het verkeersbesluit tot
opheffing van de invalidenparkeerplaats.
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ARCH

ARCH

GW

Akkoord.

Verzoek om bijdrage organisatie BeNeDelim
convent van Archivarissen in 2012 te
Valkenburg aan de Geul.
Gelet op bovenstaande motivatie het
BeNeDelim Convent op 6 juni 2012 in
Valkenburg te ontvangen en in de
organisatiekosten c.a. een bijdrage te
verstrekken van 1.500,-.
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Akkoord.

Besluit informatiebeheer Valkenburg aan de
Geul 2011.
1. Intrekken van het Besluit
Informatiebeheer 2006.
2. Vaststellen Besluit Informatiebeheer
Valkenburg aan de Geul 2011.
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Akkoord.

Akkoord.

Verkeersarrangement Engwegen-Keutenberg.
Akkoord met:
a. Eindvoorstel verkeersmaatregelen
arrangement Engwegen-Keutenberg;
b. Inbreng provinciale bijdrage ad 50% van
de kosten;
c. Kredietvotering aan de Raad conform
bijgevoegde raadsnota;
d. Onderhandse aanbesteding en
uitvoering najaar 2011;
e. Uitwerken en ter inzage leggen
verkeersbesluit.
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Akkoord.
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GW

Artikel 41-vraag fractie AB.
Instemmen met:
a. beantwoording aan fractie AB conform
bijgaand schrijven;
b. zo spoedig mogelijk uitvoeren
herstelwerkzaamheden aan
beschadigde trottoirs langs voormalige
omleidingsroute van de N590,
woonkern Berg.
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GW

Vragen ex artikel 41 raadsfractie AB inzake
herstel landbouwwegen.
Raadsfractie AB beantwoorden conform
concept-brief.
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BW

BW

-

-

BW

Akkoord.

Handhavingszaak Engwegerhof, Engwegen 6,
Schin op Geul.
-

17

Akkoord.

Verzoek van het Kerkbestuur van Houthem om
(tweede) verlenging van de vergunning op basis
van de Leegstandwet tot tijdelijke bewoning
van de hoeve Broers, Sint Gerlach 17.
De geldende vergunning voor het vierde jaar
verlengen.
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Akkoord.

Het bezwaar ongegrond verklaren en
het bestreden besluit in stand te laten
onder een nadere motivering;
Het verzoek om vergoeding van de
proceskosten ex artikel 7.15, tweede
lid, van de Awb af te wijzen;
aanschrijven met de mededeling, dat
binnen een termijn van zes weken na
de verzending van de beslissing op
bezwaar een melding ingevolge artikel
7 van het Besluit landbouw
milieubeheer moet worden ingediend
teneinde de milieuhygiënische situatie
voor wat betreft het houden van een
koetsenrit en een ponykamp, de hoogte
van de opslag van stro/voerpakken, de
indeling van de paardenboxen en de
locatie van de dieseltank te
legaliseren.

Akkoord.

Aanvragen voor een standplaatsvergunning
binnen het centrum van Valkenburg aan de
Geul.
-

De aanvraag voor de verkoop van
ijs/fris af te wijzen;
De aanvraag voor het uitvoeren van
fietsreparaties af te wijzen;
Op te nemen in de mandaatslijst:
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Akkoord.

verlenen en weigeren
standplaatsvergunningen als bedoeld in
de Algemene Plaatselijke Verordering
te mandateren aan het afdelingshoofd
bouwen en wonen en diens
plaatsvervanger.

5

