BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 15 april
2008.
AANWEZIG:
AFWEZIG:

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings
Wethouders J.I.M. Kleijnen, R.H.G.G. Huntjens en W.H.M.E. Weerts.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris : L.T.J.M. Bongarts
Wethouder H.M.L. Dauven.
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FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 8 april
2008.

ADVIES
Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Besproken
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SECR

Inzet stadsarchitect ten behoeve van
agenda Valkenburg aan de Geul.
1. Akkoord met bijgevoegde
contracten met ir. W. Arets
Architecten & Associates BV voor
het formuleren van een visie op
een aantal te ontwikkelen
gebieden en specifiek voor het
centrum en het
Polfermolengebied;
2. de kosten te voldoen uit de door
de raad beschikbaar gestelde
procesgelden;
3. de secretaris te mandateren
bijgevoegde contracten te
ondertekenen.
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MO

Akkoord.

Verzoek van de dorpsraad Schin op Geul
om aanvullende subsidie voor publicatie
van de dorpsvisie.
Afwijzen van het verzoek om aanvullende
middelen.
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Akkoord.

6

MO

Jaarrekening Openluchttheater.
Kennis nemen van de jaarrekening 2007
van het Openluchttheater.
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MO

Bezwaarschriften ingevolge WWB, IOAW,
IOAZ, Bbz en WMO.
Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig het bijgevoegde advies.
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MO

MO

MO

Akkoord.

Participatie gemeente en Boogie’s
Extreme 2008.
a. de gemeente treedt op als
sponsor van het evenement
Boogie’s Extreme 2008;
b. de kosten ad totaal € 6.000,-exclusief BTW worden geput uit
de posten economische
activiteiten en incidentele
subsidie’s.
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Akkoord.

Samenwerkingsovereenkomst MEE ZuidLimburg en gemeenten MaastrichtHeuvelland.
De Samenwerkingsovereenkomst met MEE
Zuid-Limburg voor akkoord door de
burgemeester laten ondertekenen.
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Akkoord.

Akkoord.

Verzoek om verlening van een subsidie
ter medefinanciering van een
Megaconcert van harmonieën, koren,
klokkengilde en een schutterij op 20 en
21 juni a.s. op de binnenplaats van
kasteelboerderij het Suuberhuuske te
Sibbe.
Wij stellen voor om tot subsidieverlening
over te gaan tot een bedrag van € 5000,-Hieraan dienen de volgende voorwaarden
te worden verbonden:
1. de gemeente Valkenburg aan de
Geul dient in alle berichtgeving
voor en tijdens dit evenement
nadrukkelijk als medefinancier te
worden vermeld;
2. na afloop dient een afrekening
aan onze gemeente te worden
overlegd waaruit de besteding
van de toegekende subsidie moet
blijken;
3. deze subsidie is tevens bedoeld
voor eventuele kosten in verband
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Akkoord, wethouder Dauven wordt
gemandateerd voor een barterdeal.

met het gezamenlijke concert
van de muziekverenigingen en
het LSO.
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MO

Concept verslag van een vergadering van
het bestuur van de sportraad Valkenburg
aan de Geul op 12 februari 2008.
1. Het bestuur van de Sportraad
Valkenburg aan de Geul
meedelen dat u het concept
verslag van de
bestuursvergadering van de
Sportraad van 12 februari 2008
voor kennisgeving aanneemt;
2. de besturen van de
Sportvereniging Vilt/ Be Quick en
BC Smash meedelen dat in het
verstrekken van de jaarlijkse
subsidiebijdrage naast de door de
gemeenteraad vastgestelde
jaarlijkse indexering geen
rekening kan en zal worden
gehouden met een verhoging van
huurprijzen van
sportaccommodaties en andere
voorzieningen.
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MO

Akkoord.

Eens in de 3 jaar realiseren van een
kunstproject in de openbare ruimte door
de werkgroep Kunst en Cultuur.
1. akkoord gaan met het voorstel
van de werkgroep Kunst en
Cultuur om in één keer in de 3
jaar een kunstwerk te realiseren
voor een bedrag van in totaal €
27.500,--;
2. de werkgroep hiervoor vanaf dit
jaar een bedrag ter beschikking
stellen van € 4.167,-- per jaar
onder de voorwaarde dat Holland
Casino Valkenburg en Landal
Kasteeldomein De Cauberg ieder
een bijdrage leveren van €
2.500,-- per jaar;
3. de werkgroep meedelen dat de
Kunst- en Cultuurraad Valkenburg
aan de Geul nauw betrokken
dient te worden bij het
realiseren van een kunstwerk;
4. de gemeentelijke bijdrage voor
het jaar 2008 putten uit de post
“economische activiteiten” en
vanaf 2009 meenemen bij de
samenstelling van de
gemeentebegroting;
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Akkoord.

5. het initiatief in 2013 samen met
de werkgroep Kunst en Cultuur
en de Kunst- en Cultuurraad
Valkenburg aan de Geul
evalueren en zo nodig bijstellen.
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BO &
WO

Gebruik weilanden nabij de
Onderstestraat door de heer Th. Rooding.
Gebruik van weilanden nabij de
Onderstestraat door de heer Th. Rooding
continueren middels
gebruiksovereenkomst “van jaar tot jaar”
tegen vergoeding van € 400,-- per jaar
met indexering.
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BO &
WO

Adviezen welstands- en
monumentencommissie 27 maart 2008.
In te stemmen met de adviezen van de
welstands- en monumentencommissie
d.d. 27 maart 2008 met uitzondering van
het onder punt 1 uitgebrachte advies.
Hierover zal een afzonderlijk advies aan
Uw college worden voorgelegd.
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BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Reactie op een open brief Dorpsraad
Houthem-St. Gerlach d.d. 26 maart jl.
Via de daarvoor beschikbare
mediakanalen visie c.q. reactie van de
gemeente Valkenburg aan de Geul
kenbaar maken.
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Akkoord.

Akkoord.

Bezwaarschriften gericht tegen
verleende bouwvergunning voor plaatsen
van diverse hardstenen zuiltjes op
diverse locaties binnen de gemeente.
De bezwaarschriften, conform het advies
van de commissie voor de
bezwaarschriften, deels ongegrond en
deels niet-ontvankelijk verklaren. De
bestreden bouwvergunning in stand
laten.
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Akkoord.
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BO &
WO

Verzoek van Bowling Valkenburg om de
grondstroken tussen het Pradoegebouw
en het Bowling Centrum aan de
Oosterweg te mogen gebruiken en
herinrichten onder andere met
aanbrengen van asfaltverharding.
Verzoek afwijzen en de mogelijkheid tot
parkeren op die locatie door iedereen
per direct onmogelijk maken.
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BO &
WO

Brief d.d. 21 maart 2008 van de heer
E.M.J.M. Donners namens de heer M.J.G.
Donners, Strabeek 45, met vragen. Zulks
n.a.v. brief gemeente d.d. 8 januari 2008
wegens strijdig gebruik perceel Strabeek
45 ( te weten exploitatie van Bed &
Breakfast).
De vragen van de heer Donners te
beantwoorden volgens bijgevoegde
conceptbrief.
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BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Artikel 41 vragen fractie IBGV: Toekomst
van de mergel als bouwmateriaal.
De brief van de fractie IBGV
beantwoorden middels bijgevoegde brief.
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Akkoord, aandacht voor het opstarten van
de evaluatie B&B (toegezegd aan de raad
bij de vaststelling).

Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening
en dienstverlening, brief van de Provincie
Limburg.
Kennisnemen van de brief en de stand
van zaken.
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Akkoord, met dien verstande dat
vooruitlopend op mogelijke ontwikkelingen
op korte termijn ter plaatse vooralsnog
geen fysieke maatregelen worden
genomen.

Akkoord.

Meedelen negatief standpunt ten aanzien
van uitbreiden parkeerplaats Landhotel
Heuvelzicht, Vinkenbergstraat 22 te
Schin op Geul.
Conform bijgevoegde brief aan verzoeker
meedelen dat medewerking aan de
uitbreiding van de parkeerplaats niet
mogelijk is.
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Akkoord, actief meedenken of een
alternatieve oplossing mogelijk is.
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BO &
WO

Bezwaarschrift gericht tegen
persoonsgebonden gedoogbesluit.
Het bezwaarschrift deels gegrond
verklaren en de gedoogbeschikking
uitbreiden wat betreft het aantal te
gedogen bouwwerken. De gedoogtermijn
bepalen op uiterlijk 1 januari 2019.
Mocht in de tussenliggende periode het
perceel worden overgedragen aan een
derde die niet in de eerste of tweede
graad bloedverwant is van de erven van
de heer J.A.H. Hollanders, dan dienen de
te gedogen bouwwerken voor
eigendomsoverdracht te zijn verwijderd.
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BO &
WO

Leijstenstraat 18a te Berg en Terblijt:
heroverweging negatief besluit.
Schriftelijk mededelen dat het college
niet bereid is om haar besluit van 27
november te heroverwegen.
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BO &
WO

Akkoord.

Akkoord.

Verzoek in het kader van de Wet
Openbaarheid Bestuur (WOB) van
mevrouw Van Rennes d.d. 2 april 2008
dat betrekking heeft op het dossier
Engwegen 6 te Schin op Geul.
Geadviseerd wordt om mevrouw Van
Rennes de volgende stukken toe te
zenden daar er geen reden is waarom het
belang van de heer Cuijpers in dit kader
zwaarder weegt dan het belang van
mevrouw Van Rennes als
omwonende/belanghebbende nu zij een
klacht heeft ingediend over overlast die
zij ervaart als gevolg van het strijdig
gebruik van het perceel Engwegen 6 door
de heer Cuijpers:
1. de uitspraak van de
voorzieningenrechter te
Maastricht d.d. 10 januari 2008;
2. onze brief d.d. 28 februari 2008
aan de heer Cuijpers ( n.a.v. het
gesprek d.d. 26-2-2008);
3. onze brief d.d. 28 maart 2008
aan de heer Cuijpers (intrekken
last onder dwangsom).
Tevens zal zij als belanghebbende
automatisch dienen te worden
geïnformeerd over de verdere procedure.
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Akkoord.
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BO &
WO

Meerjaren onderhoudsplanning
gebouwen.
1. de overschrijdingen van de
meerjaren onderhoudsplanning
2007 te verwerken in de
jaarrekening 2007.
2. bij extern bouwkundig
adviesbureau offerte opvragen
voor een quick-scan ter controle
en bijstelling van de
actualiteitswaarde van de MJOP
voor 2008 en 2009.
3. het agendapunt “Meerjaren
onderhoudsplanning en begroting
gemeentelijke eigendommen” af
te voeren van de agenda van de
raad voor 30 juni 2008.
4. het agendapunt “Meerjaren
onderhoudsplanning en begroting
legionella preventie” af te
voeren van de agenda van de
raad voor 30 juni 2008.
5. het presidium hierover tijdens
het eerstvolgende presidium
overleg informeren.
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BO &
WO

Akkoord, met dien verstande dat het
college deze overschrijding maar eenmalig
accepteert.

Stabiliteitsonderzoek Mergelwand
Wolfsdriesweg 4-6.
•

•

•

op basis van de bijgevoegde
onderzoeksomschrijving een
offerte voor een
stabiliteitsonderzoek van de
mergelwand gelegen achter
Wolfsdriesweg 4-6 aan te vragen
bij de firma’s GeoNederland en
GeoControl;
de intentie uit te spreken dat de
kosten verbonden aan dit
onderzoek voor rekening van de
gemeente zullen zijn, maar dat
definitieve besluitvorming zal
plaatsvinden nadat de hiervoor
genoemde offertes ter
goedkeuring aan uw college zijn
voorgelegd;
Stichting de Rotswoning en de
familie Vos-Meyer van uw besluit
schriftelijk in kennis te stellen.
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Akkoord, de Stichting Rotswoning
aanspreken op hun verantwoordelijkheid
ten aanzien van veiligheid.
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