BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 8 april
2008.
AANWEZIG:

NR
1

AFD
FAZA

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.s.: A.W.M. Renkens
RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 1 april
2008.

ADVIES

Akkoord.
2

P&O

Personeelsaangelegenheden.
Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.
Besproken.

4

FAZA

Verkoop deel gemeentelijke collectie
schilderijen Valkenburg aan de Geul.
Akkoord gaan om een deel van de
gemeentelijke collectie schilderijen,
zeefdrukken en etsen te verkopen aan
een “opkoper”.

5

MO

Akkoord.

Stedelijk Kompas.
De nota “Stedelijk kompas Maastricht:
centrumgemeente voor de regio
Maastricht-Heuvelland 2008-2011” vast
te stellen.

Akkoord. Ambtenaar gemeente Maastricht
en WMO-raad uitnodigen voor commissie
CSWO.

1.
6

MO

Verzoek Institute Europa Subterranea om
een inhoudelijke en financiële bijdrage in
de organisatie van een symposium.





De organisatoren een bijdrage in
de kosten verlenen van € 3.000,-af te dekken uit de post
“economische activiteiten”
Als voorwaarde stellen dat het
symposium doorgang vindt en

1

Akkoord.



7

BO &
WO

een workshop gehouden wordt
waarin de deelnemers tot
aanbevelingen komen voor de
exploitatie van de gemeentegrot
(rapport met aanbevelingen)
De ontvangst en de borrel in de
gemeentegrot faciliteren. De
kosten hiervan ( 500 euro)
eveneens af te dekken uit de
post “economische activiteiten”.

Besluit tot doorhaling voorkeursrecht ex
artikel 8 Wet Voorkeursrecht gemeenten.
Over te gaan tot doorhaling van de
registratie van het voorkeursrecht ex
artikel 8 WVG volgens de opgelegde
verplichtingen op basis Wet Kenbaarheid
Publiekrechtelijke beperkingen.

8

BO &
WO

Ingebruikgeving van een klein strookje
gemeentegrond naast de woning
Valkenburgerweg 162c in Schin op Geul.
Het grondstrookje naast de woning
Valkenburgerweg 162c in gebruik geven
aan de bewoner J. Patijn tegen een
jaarlijkse gebruiksvergoeding van € 10,--

9

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Daalhemerweg 44: Principeverzoek voor
het slopen van een bestaand hotel en het
bouwen van een woongebouw bestaande
uit 7 appartementen.
Ik adviseer uw college om het verzoek
van de aanvrager af te wijzen en de
afdeling Bouwen en Wonen een
beleidsnotitie op te laten stellen ten
behoeve van een consistente afhandeling
van vergelijkbare principeverzoeken in
de toekomst.

10

Akkoord

Akkoord.

Verzoek van schutterij Jonge en oude
Nobele om diverse gemeentelijke
percelen te mogen gebruiken als
schootsveld en om toestemming die
percelen te mogen betreden voor het
opruimen van kogels bij gelegenheid van
twee schuttersevenementen in juni 2008
en september 2010.
De gevraagde gemeentelijke
toestemmingen verlenen, onder
voorwaarde dat de schutterij zelf ook
toestemming vraagt aan de gebruikers
van enkele percelen binnen het gebied,
in casu de gebruikers van de volkstuinen
nabij de Klaterstraat.

2

Akkoord.

11

BO &
WO

Resultaat evaluatie
consumentverzorgende ambachtelijke
bedrijfsactiviteit (koude
cateringwerkzaamheden) in een deel van
de garage op het perceel
Valkenburgerstraat 9, 6325 BK Berg en
Terblijt.
1. aan de aanvraagster en een
viertal buurtbewoners schriftelijk
laten weten dat uw college onder
voorwaarden bereid is definitief
medewerking te verlenen aan het
gebruik van een deel van de
garage (17 m2) op het perceel
Valkenburgerstraat 9 als ruimte
ten behoeve van koude
cateringwerkzaamheden, en:
2. instemmen met het ontwerp
vrijstellingsbesluit en te bepalen
dat dit in procedure kan worden
gebracht.

12

GW

Beantwoording vragen ex artikel 41
reglement van orde inzake
toegankelijkheidsplan bushalten.
De raadsfractie van AB antwoorden dat
men via een raadsinformatiebulletin is
geinformeerd over het uitstel van de
behandeling van het onderwerp.

13

GW

GW

Akkoord.

Vraag raadsfractie SP ex artikel 41
Reglement van Orde inzake gratis
openbaar vervoer voor 65+-ers en WMOers d.d. 17 mei 2007
De raadsfractie van de SP informeren
over de te starten pilot voor gratis OV
voor WMO-ers binnen onze regio.

14

Akkoord.

Akkoord. Terminologie in brief aanpassen.

Vervanging trekker Gemeentewerken.
Instemmen met de aanschaf van een
Kramer Telelader 580T van de firma
Collé te Sittard en ing. Katerberg te
machtigen tot vervanging tot een
maximum bedrag van € 60.943,-- excl.
BTW, een en ander zoals in detail in het
advies is verwoord.
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Akkoord.

