BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 20 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.
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RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 13 maart
2012 en van de heidag op 13 maart 2012.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Besproken

4

MO

Onttrekken grond bij basisschool de Plenkert
aan het onderwijs wordt onttrokken en
overdracht eigendom naar gemeente.
Te besluiten dat de ondergrond van de
voormalige gymzaal bij de basisschool de
Plenkert aan het onderwijs wordt onttrokken
en in eigendom wordt genomen door de
gemeente.

5

BO &
WO

Akkoord.

1. Het nemen van een verkeersbesluit in
het kader van de uitvoering van het
cent rumplan Hart van Valkenburg ;
2. Aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor het bouwen
van een brug en het doorzetten c.q.
bouwen van een kadermuur met
balustrades ter plaatse van de Geul.
I. Het nemen van een verkeersbesluit
conform het bij gevoegde concept
verkeersbesluit d.d. 20 maart 2012 ;
II. Gelet op artikel 1.11 Bouwbesluit 2003
een ontheffing te verlenen van artikel
2.16 lid 1 Bouwbesluit 2003 conform
bij gevoegde concept
omgevingsvergunning d.d. 20 maart
2012 met dossiernummer BR/ 12028 en
zaaknummer 1757;
III. Gelet op de artikelen 2.10, 2.11 en
2.12 lid 1 onder a ten tweede Wabo, in
afwijking van het bestemmingsplan
Cent rum Valkenburg een
omgevingsvergunning te verlenen voor
het bouwen van een brug en het
doorzetten c.q. bouwen van een

1

Akkoord.

kademuur met balustrades op de
percelen kadastraal bekend gemeente
Valkenburg, sectie A, nummers 3059,
2845, 2242, 3052, 2742 en 2539 (ter
plaatse van de Geul bij de overgang van
het Theodoor Dorrenplein naar
Grotestraat Centrum) conform de
bij gevoegde concept
omgevingsvergunning d.d. 20 maart
2012 met dossiernummer BR/12028 en
zaaknummer 1757.
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BO &
WO

Bijstelling meerjarenonderhoudsplanning en
begroting Sport- en recreatiecentrum
Polfermolen.
1. Kennis nemen van de bijstelling van de
meerjarenonderhoudsplannning en
begroting van het Sport- en
recreatiecentrum Polfermolen 20122021;
2. voor het planjaar 2012 een krediet
beschikbaar te stellen van 321.122,-(inclusief restbudget 2010 en 2011);
3. op basis van de voorliggende bijstelling
de jaarlijkse donatie van de
onderhoudsvoorziening verhogen met
100.000,- en dit mee te nemen in de
kadernota.

7

MO

Lokaal uitvoeringsprogramma volksgezondheid
2012-2015: Een gezonde koers voor Valkenburg
aan de Geul.
Akkoord te gaan met bijgaand
uitvoeringsprogramma volksgezondheid 20122015: Een gezonde koers voor Valkenburg aan
de Geul en dit uitvoeringsprogramma ter
kennisname sturen naar de leden van de
commissie CSWO.
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KV

MO

Akkoord.

Ontwikkeling grensoverschrijdend wielerbeleid.
In principe instemmen met het verder
uit werken van de not it ie Advies
grensoverschrijdend wielerbeleid, kwaliteit
door afst emming . De resultaten van de
uitwerking in het college terugbrengen waarna
definitieve besluitvorming plaatsvindt.
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Akkoord.

Akkoord.

Spoedeisende aanvraag huisvesting onderwijs
voor asbestsanering op en rond de daken van de
basisschool St. Gerlachus te Houthem.
Akkoord te gaan met de spoedeisende aanvraag Akkoord.
voor asbestsanering op en rond de daken van de
basisschool St. Gerlachus te Houthem en een
bedrag van 16.290,80 beschikbaar t e st ellen.
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Dit bedrag te putten uit de pot huisvesting
onderwijs.
10

MO

Vaststellen doelgroepkinderen in het kader van
Voor- en Vroegschoolse Educatie.
1. Tot de formele doelgroep Voor- en
Vroegschoolse Educatie die kinderen
aanwijzen die bij het consultatiebureau
een wegingsfactor 0,3 of 1,2
meekrijgen als gevolg van het
opleidingsniveau van de ouders en hen
als enige in aanmerking laten komen
voor het verlaagde ouderbijdrage
tarief;
2. tot de voorrangsgroep of
aandachtsgroep die kinderen aanwijzen
die volgens het consultatiebureau
behoefte hebben aan stimulering van
de spraak/taalontwikkeling of
stimulering van overige
ontwikkelingsgebieden.
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BO &
WO

Akkoord.

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor
het slopen van diverse bouwwerken in het
centrum van Valkenburg.
Gelet op de artikelen 2.1, 2.2 en 2.10 t/m 2.20 Akkoord.
Wabo (voor zover van toepassing) een
omgevingsvergunning te verlenen voor het
slopen van diverse bouwwerken op de percelen
kadastraal bekend gemeente Valkenburg, sectie
A, nummers 2775, 3099 A 0 t/m 3099 A 10,
2535, 2171, 2707 en 2648, plaatselijk bekend
Louis van der Maessenstraat 2, 2A, 4, 4A, 6, 8
en 10, Reinaldstraat 8, 8A en 10 en de Dr.
Erensstraat 5,7 en 9 conform de bijgevoegde
concept omgevingsvergunning d.d. 20 maart
2012 met dossiernummer BR/ 12027 en
zaaknummer 1758.
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BO &
WO

De inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012
per 1 april 2012.
1. Kennis te nemen van een grote
wijziging van de (bouw) regelgeving;
2. vanaf 1 april 2012 geen leges heffen
voor sloopmeldingen als bedoeld in
titel 2, hoofdstuk 9 onderdelen 2.9.2
en 2.9.3 van geldende
legesverordening;
3. de gemeenteraad voorstellen om bij
een eerstvolgende aanpassing van de
legesverordening titel 2, hoofdstuk 9
onderdelen 2.9.2 en 2.9.3 van de
legesverordening te schrappen.
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Akkoord.
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BO &
WO

Verzoek om leegstaande woning met toepassing
van de Leegstandwet te verhuren en te
verkopen.
Eigenaar van woning Kerkplein 11a in Schin op
Geul voor de duur van 2 jaar toestemming
verlenen de leegstaande woning te verhuren.
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BO &
WO

Aanvulling lijst ambtshalve aanpassingen BP
Buitengebied 2012.
1. Akkoord gaan met bijgevoegde
aanvulling van de Lijst ambtshalve
wijzigingen (zie bijlage) zodat het
bestemmingsplan Buitengebied 2012
door de raad ook gewijzigd kan worden
vastgesteld voor het perceel kadastraal
bekend gemeente Schin op Geul, sectie
B, nr. 1023 (oefenterrein
politiehondenvereniging Cerberus)
2. de raadscommissie SOB van uw besluit
en de aanvulling in kennis stellen en
het (definitieve) raadsbesluit
overeenkomstig aanpassen.
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BO &
WO

Akkoord.

Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen besluit toepassen
spoedeisende bestuursdwang t.a.v. pand
Wilhelminalaan 15.
Het bezwaarschrift conform het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften niet
ontvankelijk verklaren.
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Akkoord.

