BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 1 april
2008.
AANWEZIG:

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings
Wethouders J.I.M. Kleijnen, H.M.L. Dauven, R.H.G.G. Huntjens en W.H.M.E. Weerts.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris: L.T.J.M. Bongarts.
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RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 25
maart 2008.

ADVIES
Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
Kwaliteit van dienstverlening:
Het college constateert naar aanleiding
van de rapportage dat meer dan 96 % van
de brieven in 2007 tijdig zijn beantwoord.
Zij wachten verdere analyses over de 4 %
af zodat een nog hogere score mogelijk
wordt.
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SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Terugkoppeling door wethouder Huntjens
van de bijeenkomst in het kader van de
branding Zuid-Limburg. Met de gemeente
Maastricht vindt nog een nader gesprek
plaats.
Aanvullend besluit door het college naar
aanleiding van de presentatie door
Thermae van de nieuwbouwplannen en de
hiermee samenhangende ontwikkelingen.
Besloten wordt akkoord te blijven gaan
met het volume, de vorm en de
bouwhoogte. Vanwege het feit echter dat
het pand beeldbepalend is en trendsettend
zullen hoge eisen worden gesteld aan de
kwaliteit van het uitvoeringsniveau.
Stadsarchitect Arets zal een aanvullende
toets doen naast de welstandscommissie.
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JO

Wob-verzoek tot het openbaar maken
van de nevenfuncties van de raadsleden,
B&W, de gemeentesecretaris en de
griffier.
Verzoek inwilligen wat betreft B&W,
raadsleden, gemeentesecretaris en
griffier.
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FIN

Akkoord.

Nieuwe website.
Voor kennisgeving aannemen.

Akkoord.
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RESUME
Artikel 41 reglement van Orde: Vraag SP
met betrekking tot de Hoeskamer van
Houthem.

ADVIES

De vragen van de SP beantwoorden
conform bijgaande brief.

Akkoord.

Overname veldverlichting voormalig
Sportcomplex Valkenburgse Boys.
1. Insta Zuid opdracht verstrekken
de trainingsveldverlichting van
het sportcomplex van de
voormalige Voetbalvereniging
Valkenburgse Boys te verplaatsen
naar het A-veld van het
sportcomplex van
Voetbalvereniging Walram onder
de voorwaarde dat
bouwvergunning wordt verleend.
2. het benodigde budget, geraamd
op € 18.445,-- inclusief BTW
putten uit het budget voor de
aanpak van de nota
Buitensportcomplexen.

8

BR

Rampenplan gemeente Valkenburg aan
de Geul.
Vaststellen Rampenplan 2008 deel 1 en 2
gemeente Valkenburg aan de Geul
conform artikel 3 lid 1 Wet op Rampen
en Zware Ongevallen. Indienen ter
goedkeuring Provincie Limburg voor 1
april 2008.
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Akkoord.

Vraag krachtens artikel 41 Reglement van
Orde van de SP inzake geluidsoverlast
langs de A79 in Houthem.
De SP beantwoorden conform
bijgevoegde conceptbrief.
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Akkoord.

Akkoord, de tekst aanpassen aan de vraag.

Van Pallandtlaan 8: het plaatsen van een
massagetafel op zolder.
Aan mevrouw Roks-Crutsen
(correspondentieadres: van Pallandtlaan
8, 6301 TP Valkenburg aan de Geul) via
de bijgevoegde brief principemedewerking te verlenen voor het plaatsen
van een massagetafel op de zolder van
het woonhuis op het adres van
Pallandtlaan 8 te Valkenburg aan de Geul
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Akkoord.
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Adviezen welstands- en
monumentencommissie 13 maart 2008.
In te stemmen met de adviezen van de
welstands- en monumentencommissie
d.d. 13 maart 2008.

12

BO &
WO

Intrekken last onder dwangsom opgelegd
wegens bouwen in strijd met de
verleende bouwvergunning
Heunsbergervoetpad ongenummerd te
Valkenburg. Eigenaar mevrouw HaesenhFrijns.
Gezien de uitspraak van de
bestuursrechter te Maastricht d.d. 10
maart 2008, wordt geadviseerd de bij
deze brief d.d. 16 oktober 2007
opgelegde last onder dwangsom, wegens
bouwen van een overkapping op het
perceel Heunsbergervoetpad
ongenummerd in strijd met de op 7
februari 2006 verleende bouwvergunning
in te trekken. Eerst dient onderzocht te
worden of het in afwijking van de
vergunning gerealiseerde bouwwerk via
een vrijstelling gelegaliseerd kan
worden.
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Akkoord.

Beleidskader voor het vaststellen van
hogere grenswaarden Wet geluidhinder.
1. Akkoord te gaan met het
geadviseerde beleidskader.
2. het beleidskader via de
gebruikelijke kanalen bekend te
maken en gedurende 4 weken
voor een ieder ter visie te
leggen.
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Àkkoord.

Verleende lichte en reguliere
bouwvergunningen in maart 2008:
verantwoording mandaat.
Kennis nemen van op grond van mandaat
verleende lichte en reguliere
bouwvergunningen in maart 2008.
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Akkoord.

Akkoord.

Aanvraag sloopvergunning.
Sloopvergunning te verlenen aan
Bouwmarkt 2008 BV, Wolkammerstraat 1,
8601 VB Sneek, voor het slopen van
kassen achter het pand de Valkenberg 16
(Big Boss).
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Akkoord.
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Aanvraag om sloopvergunning.

Sloopvergunning te verlenen aan E.J.M.
Crombag, Keutenberg 8, 6305 PP Schin
op Geul voor het slopen van
asbesthoudende materialen van een stal
gelegen bij het pand Keutenberg 8.
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Aanvraag om sloopvergunning.

Sloopvergunning te verlenen aan
Waterschap Roer en Overmaas, postbus
185, 6130 AD Sittard voor het
verwijderen van een golfplaten dak van
het turbinehuis bij het pand de “Oude
Molen” gelegen in de Sint Pieterstraat 2.
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GW

Akkoord.

Aanvraag om sloopvergunning.

Sloopvergunning te verlenen aan
Stichting Laurentus Petronella,
Stadhouderskade 100, 1074 BC
Amsterdam, voor het slopen van enkele
binnenmuren in het pand Neerhem 68.
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Akkoord.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar dhr. Curfs tegen
verleende uitwegvergunning Grotestraat
60a.
Het advies van de commissie over te
nemen en het bezwaar niet-ontvankelijk
te verklaren.
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Akkoord, het college wenst uitgezocht te
zien of het niet mogelijk is in de toekomst
de buren te berichten bij soortgelijke
aanvragen.

