BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 6 maart
2012.
AANWEZIG:
Burgemeester drs. J.M.A. Eurlings.
Wethouders : drs. H.M.L. Dauven, C.M.H. van Melsen, W.J.M. Thijssen en drs. J.H.J.
Hendrikx.
Secretaris: L.T.J.M. Bongarts.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 28 februari
2012.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Toelichting in het College van de
mogelijkheden van betaald parkeren in de
toekomst door de heer B. van Eijsden. Het
College stemt in met de voorgestelde
procedure.

4

FAZA

Brief raadsfracties SP en PVDA/D66 ex artikel
41 Reglement van Orde inzake inkoop Fair
Trade.
Fracties van SP en PVDA/D66 ex artikel 41
Reglement van Orde.

5

BZ

Agenda portefeuillehoudersoverleg
Fysiek/Economie 7 maart 2012.
Kennis te nemen van de agenda en stukken van
het portefeuillehoudersoverleg
Fysiek/Economie en het ambtelijk advies per
agendapunt.

6

RAMP

CONC

Akkoord.

Implementatie crisisplan Veiligheidsregio ZuidLimburg in de gemeente Valkenburg aan de
Geul.
Het advies is in te stemmen met de in deze
nota voorgestelde bemensing van de nieuwe
crisisorganisatie in de gemeente Valkenburg
aan de Geul.

7

Akkoord.

Akkoord.

Bezwaarschrift tegen afwijzing
schadevergoeding voor rechtsbijstand.
Bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te
verklaren conform advies van de Commissie
voor de Bezwaarschriften.

1

Akkoord.

8

JO

WOB-verzoek
De gevraagde informatie verstrekken.

9

BZ

Beantwoording vragen krachtens artikel 41 RvO
PPGV over Wilhelminalaan.
De vragen van de PPGV conform bijgaande
antwoordbrief beantwoorden.

10

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Activiteitenoverzicht (presentatieafspraken
2012) Woonpunt.
Instemmen met inhoud bijgaande
antwoordbrief aan Woonpunt.

13

Akkoord.

Illegaal bouwwerk Valkenburgerstraat 76 te
Berg en Terblijt.
Geadviseerd wordt om:
- de eigenaren mede te delen dat u
voornemens bent om handhavend op te
treden middels het opleggen van een
last onder dwangsom wegens illegaal
bouwen;
- de eigenaren een termijn te gunnen
van twee weken om het illegaal
bouwwerk te verwijderen en
verwijderd te houden;
- de eigenaren een week te gunnen voor
het indienen van een zienswijze.

12

Akkoord.

Intrekken maatwerkvoorschriften.
1. Besluiten om over te gaan tot
intrekking van de
maatwerkvoorschriften, die op 31
januari 1995 zijn vastgesteld ten
behoeve van het (voormalige)
horecabedrijf in de kelderverdieping
van het pand Muntstraat 8 te
Valkenburg aan de Geul;
2. de eigenaresse van het pand middels
bijgevoegde brief in kennis te stellen
van uw intrekkingsbesluit.

11

Akkoord.

Akkoord.

Vergunning ex artikel 14 en 16 Leegstandwet
t.b.v. tijdelijke verhuur woonhuis.
Toestemming tijdelijke verhuur verlenen voor
het woonhuis van Stockheimhof 3.

2

Akkoord.

14

GW

Beslissing op bezwaar tegen de aanvraag
omgevingsvergunning voor 75 bomen in
centrum Valkenburg.
Het advies van de commissie overnemen en het
bezwaar niet ontvankelijk verklaren.

15

ARCH

Horizontale verantwoording gemeentelijke
archiefketen en beantwoording Tien Kritische
Prestatie Indicatoren voor verantwoording door
college aan raad met aanbevelingen.
1. De uitkomsten van de 10 Kritische
Prestatie Indicatoren in het kader van
de horizontale archiefketen vast te
stellen en in het kader van de
verantwoording de uitkomsten ter
kennis te brengen van de raad;
2. vaststellen en uitwerken van de
aanbevelingen uit de notitie op pagina
8 en 9;
3. kennisnemen van het plan van aanpak,
inclusief tijdspad, waarin de
aanbevelingen zijn opgenomen.

16

BO &
WO

Akkoord.

Het College verwacht van de afdeling
Middelen een plan van aanpak om de
knelpunten op te lossen.

Verzoek om tijdelijke verhuur op basis van
Leegstandwet.
Eigenaar te koop staand complex
Herkenbroekerweg 50, zijnde hoofdwoning met
drie appartementen toestemming verlenen voor
tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet
voor de duur van twee jaar.

3

Akkoord.

17

BO &
WO

Bestemmingsplan Buitengebied 2012: voorstel
vaststelling.
Op basis van bijgevoegde (concept) raadsnota
aan de raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de zienswijzennota
(bijlage 1);
2. in te stemmen met de voorgestelde
ambtshalve wijzigingen zoals
opgenomen in bijlage 2;
3. het gewijzigd vaststellen van het
ontwerpbestemmingsplan
“Buitengebied Valkenburg aan de Geul
2012”;
4. het op internet beschikbaar stellen van
het voorliggende raadsvoorstel en –
besluit inclusief bijlagen.

18

BO &
WO

Plenkertstraat 64: aanvraag om
bouwvergunning (fase 1) voor het splitsen van
een woning in twee appartementen.
In principe medewerking te verlenen aan het
plan Plenkertstraat 64 te Valkenburg te splitsen
in twee woningen onder de voorwaarde dat
initiatiefneemster met de gemeente een
planschadeverhaalsovereenkomst sluit.

19

SOB

GW

Akkoord.

Vervanging digitale luchtfoto’s, loodrecht/Geoobliek-foto’s, pilot mutatie detectie.
Met het voorliggende plan akkoord te gaan voor
het houden van:
- een gezamenlijke fotovlucht type
“loodrecht”foto’s met
spoorwegbeheerder ProRail. De
fotovlucht te gunnen aan firma Geocart
te Herten Duitsland;
- een gezamenlijke fotovlucht GeoObliek foto’s met de gemeenten
Eijsden-Margraten, Maastricht.
Afwachten resultaat bespreking medio
februari 2012;
- nader voorstel uitwerken voor het
houden van een “pilot mutatie
detectie”in 2013.
Bedoelde kosten kunnen worden geput uit de
post “6.810.010 – 34.349 kosten fotovlucht
2012” groot € 12.500,--.

20

Akkoord.

Akkoord.

Afsluiting bospaden Musscheput.
Akkoord te gaan met herstel afsluiting
bosgebied en voorgestelde maatregelen.

4

Akkoord.

21

GW

Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
inzake bomenkap Rijksweg Berg.
De vragen van fracties beantwoorden middels
bijgevoegde antwoordbrieven.

22

GW

Aanbestedingsresultaat project Afkoppelen
Walem/Graafstraat.
1. Het voornemen tot gunning aan Plum
Infra te Kerkrade;
2. het gereserveerde bedrag in het VGRP
van € 350.000,-- exclusief BTW te
mandateren aan het afdelingshoofd
Leven en Wonen;
3. Officiële openingshandeling door
wethouder van Melsen in overleg met
de afdeling voorlichting.

23

GW

BO

Akkoord.

Verkeersbesluit watergeul Sibbergrubbe.
Akkoord met
a. Instellen van een verbod voor bussen in
het weggedeelte
Bergstraat/Sibbergrubbe, tussen de
straten Bergstraat/Torenweg en entree
naar het Sprookjesbos aan de
Sibbergrubbe (nabij Neerhem);
b. Publicatie ontwerpbesluit in Heuvelland
Aktueel en inwachten reactietermijn;
c. Afhandelen reacties en opstellen
definitief verkeersbesluit;
d. Aansluitend overgaan tot uitvoering
c.q. plaatsing verkeersborden.

24

Akkoord.

Akkoord.

Ontwikkelingen Kasteel Oost.
1. Akkoord te gaan met het voor 1 jaar
verhuren van Kasteel Oost aan de
Butler Academy per 1 juli 2012 en de
kantonrechter gezamenlijk met de
Butler Academy te verzoeken hiermee
in te stemmen;
2. Akkoord met bijgaande conceptbrief en
deze brief uitreiken aan de
Butleracademy in combinatie met een
toelichtend gesprek.

5

Akkoord.

