Perslijst:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 11
september 2012.
AANWEZIG:

Burgemeester drs. J.M.A. Eurlings.
Wethouders: drs. H.M.L. Dauven, C.M.H. van Melsen en W.J.M. Thijssen.
Secretaris: L.T.J.M. Bongarts.
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RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen (A+B) van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 4 september
2012.

Akkoord

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Naar aanleiding van de bespreking in de
Commissie ABA besluit het College tot
heroverweging van het raadsvoorstel
Nieuweweg. Besloten wordt de zebra en de
rechtsaffer terug te brengen in het voorstel
c.q. project.
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MO

Bezwaarschriften ingevolge: WWB
Voorgesteld wordt te besluiten in
overeenstemming met de bijgevoegde adviezen
onder de registratienummers: BZW 11015.
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MO

Bezwaarschriften ingevolge: WWB.
Voorgesteld wordt te besluiten in
overeenstemming met de bijgevoegde adviezen
onder de registratienummers: BZW 11017.

6

W&L

W&L

Akkoord.

Raadsvoorstel jaarverslag 2011 en begroting
2012 van Stichting jong leren.
Uw college wordt geadviseerd om
1. Kennis te nemen van het jaarverslag
2011 en de begroting 2012 en
2. Geen gebruik te maken van het
overlegrecht met de Stichting Jong
Leren over deze jaarstukken.
3. Dit besluit middels een raadsnota aan
de raad voor te leggen.
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Akkoord.

Akkoord.

Uitgenodigde vluchtelingen
Uw college wordt geadviseerd te beslissen om:
1. Akkoord te gaan met het huisvesten van
twee Colombiaanse gezinnen die via

1

Akkoord.

de procedure uitgenodigde asielzoekers
naar Nederland komen;
2. Akkoord te gaan met het
voorfinancieren (uit het budget
inburgering en integratie) van de
kosten die gepaard gaan met de
huisvesting van de uitgenodigde
vluchtelingen totdat de vergoeding van
het COA kan worden aangevraagd en
ontvangen is.
8

W&L

Verkeersbesluit Smitserweg/Bemelerweg.
Instemmen met
a. Voornemen tot verlaging
maximumsnelheid Smitserweg (80>60
km/uur);
b. Overgaan tot procedure om te komen
tot formeel verkeersbesluit voor
plaatsing van 60-km zonebebording en
visuele rijbaanversmalling
(fietsstroken).
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W&L

Verzoek om toestemming verhuur van een
appartementen op basis van de Leegstandwet.
Gevraagde toestemming tot verhuur van het
appartement Dilgaard 4 verlenen.
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PR DIR

S&O

Akkoord.

Rapport van adviesbureau BAT met betrekking
tot het terrein De Leeuw.
Het rapport van adviesbureau BAT bespreken
met het Waterschap Roer en Overmaas, waarbij
de in het advies vermelde uitgangspunten
zullen worden gehanteerd.
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Akkoord.

Akkoord.

Provinciale subsidie voor restauratie en/of
herbestemming van monumenten.
Kennis te nemen van de projecten die tijdens
het bestuurlijk overleg met deputé Lebens van
12 september a.s. aangedragen zullen worden
vanuit de gemeente Valkenburg aan de Geul.

2

Akkoord.

12

BURG

Aanvraag om bouwvergunning voor het
realiseren van een geheel zelfstandige
woonruimte in de schuur achter de woning op
het adres Sint Gerlach 12 te Valkenburg.
1. Het principestandpunt van 1 mei 2012
te handhaven, omdat de aangedragen
argumenten geen aanleiding vormen
om een ander standpunt ten aanzien
van de aanvraag in te nemen;
2. Aanvraagster mede te delen dat de
aanvraag pas weer in overweging
genomen wordt, nadat (met een
financiële onderbouwing) aangetoond is
dat de functiewijziging van de schuur
tot woonruimte voor permanente
bewoning noodzakelijk is voor het
behoud van het rijksmonument en
daartoe geen andere mogelijkheden
zijn;
3. De aanvraag buiten behandeling te
laten indien niet binnen 12 weken
wordt aangetoond dat de
functiewijziging van de schuur
noodzakelijk is voor het behoud van het
rijksmonument.
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BURG

Niet akkoord. Voor het behoud van de
monumentale stal is het ombouwen van de
schuur tot permanente woonruimte niet
noodzakelijk. Het College houdt vast aan de
eerder gekozen lijn; bespreekbaar is een
vakantieappartement of een tijdelijke
zorgwoning (mantelzorg).

Opmerkingen commissie SOB over het voorstel
om een stadsbouwmeester te benoemen.
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Een dorpsbouwmeester te benoemen in
plaats van de welstandscommissie;
2. De profielschets van de
dorpsbouwmeester vast te stellen;
3. Het college van Burgemeester en
Wethouders te mandateren om de
dorpsbouwmeester te benoemen en te
ontslaan.
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Akkoord.
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BURG

Aanvraag omgevingsvergunning voor het maken
van een uitweg aan de Azaleastraat 12 in
Valkenburg.
1. Kennis nemen van de aanvraag om
omgevingsvergunning voor het maken
van een uitweg aan de Azaleastraat 12
in Valkenburg;
2. De aanvraag om omgevingsvergunning
weigeren;
3. Aanvrager berichten conform
bijgevoegde conceptbrief.
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S&O

Reparatiebesluit en 1e herziening
bestemmingsplan Kernen 2010.
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BURG

Akkoord.

In te stemmen met de volgende twee
ontwerpbestemmingsplannen
1.
Besluit tot reparatie van het
bestemmingsplan Kernen 2010,
versie NL.IMRO.0994.2009RP001ON01;
2.
Bestemmingsplan Kernen 2010,
1e herziening , versie
NL.IMRO.0994.2012BP003.ON01.
De procedure op te starten door het
ontwerpbestemmingsplan conform
artikel 3.8 Wro ter inzage te stellen.

Akkoord.

Formele aanvraag omgevingsvergunning
Reinaldstraat 6a, Valkenburg.
1. Kennis nemen van de formele aanvraag
omgevingsvergunning voor het
uitbreiden en verbouwen van het pand
Reinaldstraat 6a in Valkenburg tot twee
commerciële ruimten en twee
appartementen;
2. De procedure om te komen tot een
projectafwijkingsbesluit voor deze
aanvraag starten met het publiceren en
ter inzage leggen van het
ontwerpbesluit en bijbehorende
stukken;
3. Indien er gedurende deze termijn géén
zienswijzen ingediend worden, het
projectafwijkingsbesluit en
omgevingsvergunning definitief
verlenen;
4. Indien er wel zienswijzen ingediend
worden, dient uw college opnieuw te
beslissen over het ontwerpbesluit.
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Akkoord.
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PROG

Plenkertstraat Cultuurstraat
Instemmen met de inzet van procesmiddelen
GOMV ( € 11.950,--) voor de financiële
onderbouwing van de businesscase
Plenkertstraat-Cultuurstraat.
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CONC

Bestuursdwangbesluiten Grotestraat Centrum
26 en Plenkertstraat 4
Bekrachtigen van uw besluiten tot:
- Het opleggen van een last onder
bestuursdwang;
- Het terstond toepassen van
bestuursdwang ter plaatse van het
pand, gelegen aan het adres
Plenkertstraat 4 te Valkenburg.
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CONC

CONC

S&O

Akkoord.

Aanwijzen toezichthouders.
De Buitengewoon opsporingsambtenaar
buitendienst toezicht en handhaving aan te
wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel
5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
conform bevoegdhedentabel.
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Akkoord.

Handhavingsverzoek dat betrekking heeft op
het bouwen in afwijking met een verleende
bouwvergunning, Op de Bies 18.
Geadviseerd wordt om:
- Verzoeker te berichten dat zijn verzoek
om handhaving definitief wordt
afgewezen in verband met de
onevenredigheid die handhaving met
zich mee zou brengen in het
onderhavige geval;
- Verzoeker te wijzen op de mogelijkheid
om bezwaar te kunnen maken tegen
het besluit om het verzoek om
handhaving af te wijzen.
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Akkoord.

Akkoord.

Filmopnamen Gemeentegrot.
Het advies is in te stemmen met de in deze
nota voorgestelde gebruiksovereenkomst.

5

Akkoord.
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S&O

Provinciebrede aanbesteding van de opslag,
overslag, transport en verwerking van
huishoudelijk restafval (HRA) en Groente-,
fruit- en tuinafval (GFT)
1. In te stemmen met de start- en
publicatiedatum aanbesteding
afvalverwerking van 1 november 2012;
2. Het bestuur van ASL te machtigen
namens de gemeente de aanbesteding
uit te voeren conform de
aanbestedingsdocumenten;
3. In te stemmen met het
planningschema;
4. In te stemmen met het principe om,
net als in de vigerende
contractperiode, de zogenaamde
voortransportkosten (transportkosten
vanaf de inzamelroute naar de overslag
van de afvalverwerker) tussen de
Limburgse gemeenten onderling te
verrekenen;
5. In te stemmen met een op 9 mei 2013
collectief te nemen gunningsbesluit tot
stand te komen in een besluitvorming
naar gewogen meerderheid (naar rato
inwonertal; conform de stembepalingen
in de statuten);
6. Ten aanzien van de punten 1 tot en
met 5 het voorbehoud te maken, dat de
gemeente zich het recht voorbehoudt
om haar besluit te heroverwegen indien
zou blijken, dat inbesteden aan Attero
alsnog een reële optie is.
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Akkoord.

