BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 13 mei
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.

NR
1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 29 april
2008.

ADVIES
Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Terugkoppeling door wethouder Huntjens
van de Nationale dansdagen te Valkenburg
in het Polfercentrum.
Terugkoppeling door wethouder Huntjens
van een bijeenkomst van het genootschap
van de Bokkerijders.
Terugblik op de afgelopen
kunstmanifestatie te Valkenburg. Een
bedankbriefje sturen aan de organisatie
voor dit perfect georganiseerd evenement.
Terugkoppeling door wethouder Kleijnen
van zijn bezoek aan Essent lighting te
Venlo in het kader van toepassing van led
verlichting voor de openbare ruimte.
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FIN

Actualisering ICT-plan 2007-2011.
Het geactualiseerde ICT-plan 2007-2011
vaststellen en een bedrag van €
196.000,- beschikbaar stellen voor de
uitvoering van deze plannen.
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KV

Akkoord.

Offerte tekenfilmserie Peter Joosten.
Akkoord met het laten maken van één
aflevering van de tekenfilmserie “De
avonturen van Jippe” over de historie van
Valkenburg door PJP Filmstudio’s. De
kosten hiervoor bedragen € 1300,-- (excl.
BTW). Dit bedrag is te voldoen uit twee
posten, te weten € 650,-- uit de post
economische activiteiten en € 650,-- uit de
reserve Welzijn.
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Akkoord.
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AFD
KV

MO

RESUME
Offerte Peter Joosten videoproductie
“Investeren in Valkenburg”

ADVIES

Akkoord met offerte promotiefilm voor
hart voor Valkenburg door PJP
Filmstudio’s. De kosten hiervoor
bedragen € 4.875,--, exclusief 19 % BTW,
te voldoen uit de door de gemeenteraad
beschikbaar gestelde procesgelden voor
onderzoek naar de haalbaarheid Agenda
Valkenburg.

Akkoord.

De conceptverordeningen
cliëntenparticipatie en
persoonsgebonden budget begeleid
werken in het kader van de Wet sociale
werkvoorziening.
1. Wij stellen u voor kennis te
nemen van de inhoud van de
conceptverordeningen
persoonsgebonden budget
begeleid werken en
cliëntenparticipatie in het kader
van de Wet sociale
werkvoorziening en akkoord te
gaan met de inhoud hiervan.
2. het dagelijks bestuur van het
Werkvoorzieningschap OZL van
uw standpunt in kennis stellen.

8

FAZA

Vraag artikel 41 Fractie Transperant
inzake verkoop BKR Kunst.
Politieke partij Transperant conform
brief beantwoorden.
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MO

Àkkoord.

Akkoord, inclusief tekstuele aanpassing.

Deelname pilot Voor en Vroegschoolse
Periode (VVE) Zuid Limburg schooljaar
2008/2009 en 2009/2010.
Akkoord.
I. Kennis te nemen van de
kadernota “Moelejaan een
inhaalslag richting sterke
startkansen”.
II. Het principebesluit te nemen om
aan de pilot VVE Zuid Limburg
deel te nemen.
III. Het principebesluit te nemen om
te komen tot uitbreiding van het
aantal groepen VVE met 4.
IV. Akkoord te gaan met verdere
concretisering van het project
onder leiding van de bestaande
stuurgroep.
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NR

AFD

RESUME

ADVIES

V. Een convenant VVE Zuid Limburg
af te sluiten met het Rijk en de
Provincie.
10

BO &
WO

Toewijzingscriteria bij verkoop van
bouwkavels en nieuwe woningen.
1. Toewijzingscriteria zodanig
opstellen dat er geen
voorkeursbehandeling voor de
eigen bevolking kan worden
toegepast. Vrije vestiging is en
blijft het uitgangspunt. Om de
doorstroming te bevorderen kan
een uitzondering worden
gemaakt en wel
2. inwoners van Valkenburg aan de
Geul die een huurwoning
verlaten met een huurprijs van
maximaal de huurwaardegrens of
een koopwoning verlaten met
een verkoopwaarde van
maximaal € 200.000,-- k.k.
hebben gedurende een periode
van twee maanden (vanaf
moment dat de woningen voor de
eerste keer te koop worden
aangeboden) voorrang bij
inschrijving en daarmee eerste
recht op koop.
3. de raad van 30 juni 2008
schriftelijk via het presidium
informeren over de wijzigingen
ten aanzien van de
toewijzingscriteria en deze door
de raad te laten vaststellen.
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BO &
WO

Adviezen welstands- en
monumentencommissie 24 april 2008.
In te stemmen met de adviezen van de
welstands- en monumentencommissie
d.d. 24 april 2008.
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BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

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

Inventarisatie (illegale) bouwwerken.
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Akkoord.

Bewoners informeren over juridische
status van diverse bouwwerken.
14

BO &
WO

Verzoek tot handhaving.
Het verzoek tot handhaving aan de
Daelhemerweg afwijzen.
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BO &
WO

BO &
WO

GW

GW

Akkoord.

Onkruidbestrijding- verzoek gemeente
Meerssen, Waterschap Roer en
Overmaas.
Het verzoek van de gemeente Meerssen
en het Waterschap Roer en Overmaas ter
kennisgeving aannemen.
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Akkoord.

Het uitvoeren van groot onderhoud aan
het buitenzwembad Koningswinkelstraat.
De extra kosten voor het herstel van het
buitenzwembad ad € 39.500,-- te putten
uit de gereserveerde onderhoudsgelden.
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Akkoord, met dien verstande dat het
verplicht gebruik van mergel, indien van
toepassing, in de eerstvolgende
welstandsnota zal worden opgenomen
waardoor het college een instrument heeft
om het gebruik van mergel af te dwingen.
De brief opstellen in overleg met de
burgemeester.

Beperking adviesplicht RACM voor
monumentenvergunningen.
1. Vooruitlopend op de aankomende
wetswijziging er voor te kiezen
om vanaf heden bij formele
aanvragen om
monumentenvergunning alleen
nog advies aan de minister
(RACM) te vragen over aanvragen
die betrekking hebben op
afbraak, reconstructie of een
nieuwe functie zoals omschreven
in de beleidsbrief cultuur 20042007 29 314, nr. 24.
2. de hierboven bedoelde aanvragen
na indiening te agenderen voor
het eerstvolgende
bouwplanoverleg van het
Steunpunt Archeologie en
Monumentenzorg Limburg.
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Akkoord.

Akkoord.

Jaarverslag Verkeersveiligheidsproject
Heuvelland 2007.
Kennisnemen van het jaarverslag en dit

4

Akkoord

tevens ter kennisname voorleggen aan de
gemeenteraad.
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GW

Menroute gemeente Nuth.
Instemmen met het gebruik van enkele
veldwegen ten behoeve van de realisatie
van de pilot “menroute Nuth”.
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GW

Financiële Marap 1ste kwartaal 2008 van
de afdeling Gemeentewerken.
Voor kennisgeving aannemen.
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GW

Akkoord.

Akkoord.

Beregening sportcomplex Houthem.
De firma LWM uit Geleen opdracht te
verstrekken een volledig functionerende
beregeningsinstallatie te plaatsen op het
sportcomplex te Houthem en de kosten
die hiermee gemoeid zijn putten uit het
door de gemeenteraad beschikbaar
gestelde krediet voor de aanpak van de
nota Buitensportcomplexen 2008-2012.
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Akkoord.

