BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 3 juni
2008.
AANWEZIG:

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.T.J.M. Bongarts
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AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 27 mei
2008.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

ADVIES
Akkoord.

N.v.t.
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SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.
Wethouder Kleijnen geeft een overzicht
van de wateroverlast naar aanleiding van
de hoos- en onweerbuien van 2 juni jl.
De afdeling zal hoge prioriteit geven aan
het oplossen van de problematiek bij de
Wilhelminlaan en terzake een
collegevoorstel voorbereiden.
Wethouder Huntjens geeft een
terugkoppeling van het gesprek met
vertegenwoordigers van de Protestantse
kerkraad (kerk in Pradoegebouw). De
eerste fase van de verbouwing is afgerond.
De tweede fase wordt in het najaar
opgestart.
Terugkoppeling door wethouder Weerts uit
de commissie EFT.
Terugkoppeling door wethouder Weerts uit
het overleg met de dorpsraden.
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KV

Contract verlenging gemeentelijke
pagina s in het huis en huis blad
Heuvelland Actueel.
Akkoord te gaan met een 3-jarige
verlenging van het contract tot juni
2011.
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FIN

Akkoord.

Deelname aan Project Internetpublicatie
Bekendmakingen.
Convenant ondertekenen en dus
deelneemt aan het project.

Akkoord.

1
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BZ

Extra impuls Kerststad Valkenburg 2008
en verder.
Een extra subsidie van 30.000,-- toe te
kennen. Dit bedrag als volgt af te
dekken:
Het al gereserveerde bedrag van
23.775,-- uit de
meeropbrengsten van de
kerstmarkt in de Gemeentegrot
(collegebesluit d.d. 22 januari
2008)
6.225,-- uit de post
economische activiteiten
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AZ/
BEV

Benoeming medewerkers in kader van
best uurlij ke aanpak georganiseerde
criminalit eit .
Instemmen met benoeming medewerkers
bij de gemeente Maastricht en
garantstelling voor financiële
verplichtingen bij beëindiging
dienstverband, ziekte en
arbeidsongeschiktheid tot een maximum
van 7.170,-- per jaar (geindexeerd) en
dan te putten uit de post Bestuurlijke
aanpak georganiseerde criminaliteit.
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MO

MO

Akkoord.

Bezwaarschriften ingevolge WWB, IOAW,
IOAZ, Bbz en WMO.
Voorgesteld wordt te besluiten in
overeenstemming met de bijgevoegde
adviezen.
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Akkoord.

Akkoord.

Budget beschikbaar stellen voor het
treffen van voorbereidingen ter realisatie
van het tweede kuntsgrashockeyveld.
1. De manager Backoffice en beleid Akkoord.
van de afdeling Maatschappelijke
Ondersteuning mandateren om
maximaal 30.000,-- te besteden
aan het treffen van
noodzakelijke voorbereidingen
ter realisering van het tweede
kunstgrashockeyveld.
2. het onder 1 genoemd budget
put t en uit de post reservering
t weede kunst grasveld Sj inborn
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MO

Extra gelden voor bestrijding van
armoede bij kinderen.
I. De gelden die het ministerie voor
participatie van arme kinderen
beschikbaar stelt, te weten
33.000,-- in 2008 en hetzelfde
bedrag in 2009, voor dit doel te
oormerken en de afdeling MO te
verzoeken een beleidsnotitie
voor de besteding van deze
middelen te maken;
II. Op basis van deze notitie te
besluiten of een convenant wordt
afgesloten met het rijk waarin de
ambitie wordt uitgesproken om
participatie van arme kinderen te
bevorderen
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MO

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
en begrotingen 2008 en 2009.
De raad via het presidium voorstellen:
a. In te stemmen met de wijziging
van de artikelen 16 en 18 van de
Gemeenschappelijke Regeling
Omnibuzz;
b. Geen bezwaar te uiten tegen de
1e begrotingswijziging 2008 van
de Gemeenschappelijke Regeling
Omnibuzz;
c. Geen bezwaar te uiten tegen de
beleidsbegroting 2009 van de
Gemeenschappelijke Regeling
Omnibuzz.
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BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Ontwerp-begroting 2009 van de
Gemeenschappelijke Regeling
Milieuparken Geul en Maas.
1. Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2009 van de
Gemeenschappelijke Regeling
Milieuparken Geul en Maas;
2. via het presidium de
gemeenteraad in de gelegenheid
stellen zijn zienswijze kenbaar te
maken ten aanzien van de
ontwerp-begroting.
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Akkoord.

Akkoord.

Vrachtwagenparkeren op locatie terrein
Spauwen/ Het Zuiden in De Valkenberg.
Definitief afzien van aanleg

Akkoord.

3

vrachtwagenparkeerplaats op
bedrijfskavel van Spauwen/Het Zuiden
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BO &
WO

Adviezen welstands- en
monumentencommissie 22 mei 2008.
In te stemmen met de adviezen van de
welstands- en monumentencommissie
d.d. 22 mei 2008.
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BO &
WO

Verleende lichte en reguliere
bouwvergunningen in mei 2008:
verantwoording mandaat.
Kennis nemen van op grond van mandaat
verleende lichte en reguliere
bouwvergunningen in mei 2008.
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BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord, met dien verstande dat het
College principieel bebouwing op die plek
afwijst.

Pand Reinaldstraat 19.

Pand via makelaar Pröpper te koop
stellen.
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Akkoord.

De bouw van 6 a 8 woningen aan de
Hemelrijkstraat ongenummerd te Sibbe.
Aan de inititiatiefnemer via bijgevoegde
brief mee te delen dat uw college niet
bereid is om principemedewerking te
verlenen aan het plan voor de bouw van
6 a 8 woningen aan de Hemelrijkstraat
ongenummerd te Sibbe.

18

Akkoord.

Rijksweg tussen de huisnummers 47 en
49: het verbouwen van stallen/schuur tot
twee woningen (1 woning is al vergund)
Aan de initiatiefnemer via de
bijgevoegde brief meedelen dat uw
college niet meewerkt aan zijn
principeverzoek om de stallen/schuur
aan de Rijksweg tussen de huisnummers
47 en 49 te verbouwen tot twee
woningen (1 woning is al vergund)
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Akkoord met dien verstande dat inzake het
plan Kleinstraat Berg en Terblijt nog geen
besluit wordt genomen over de lengte van
de oprit tot de voorgevel. Op dit
onderdeel wordt dit plan aangehouden.
Wethouder Dauven zal terzake nader
onderzoek doen.

Ingekomen zienswijze maatschap Dullens
(Walem 55) tegen het voornemen om

4

Akkoord, met dien verstande dat het
College er van uitgaat dat alleen het groen
gemarkeerde wordt verkocht.

vrijstelling ex artikel 19 lid 3 (WRO) te
verlenen aan de heer Keulers voor het
uitbreiden van de woning op het adres
Walem 39.
Ik adviseer uw college de zienswijze van
de maatschap Dullens ongegrond te
verklaren en vrijstelling ex artikel 19 lid
3 juncto artikel 20 lid 1 sub a 1 te
verlenen aan de heer Keulers.
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BO &
WO

Bezwaarschrift gericht tegen weigering
vrijstelling te verlenen voor vestigen
kapsalon in garage pand Cremerstraat 41.
Verzoek om vergoeding van de
proceskosten.
Het bezwaarschrift conform het advies
van de commissie voor de
bezwaarschriften gegrond verklaren en
het bestreden besluit herroepen.
Daarvoor in de plaats een nieuw positief,
voor bezwaar vatbaar, primair besluit
nemen: de gevraagde vrijstelling
verlenen. Verzoek om vergoeding van
kosten afwijzen.
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BO &
WO

Akkoord.

Akkoord, het college vraagt aandacht voor
het hanteren van motieven bij
afwijzingen.

Verzoek tot handhaving d.d. 28 maart
2008 (ontvangen op 31 maart 2008) van
ARAG namens restaurant Chalet Tivoli
wegens strijdig gebruik van het perceel
Plenkertstraat 61 te Valkenburg aan de
Geul.
Mevrouw Likkel van ARAG te berichten
Akkoord.
dat u niet (althans voorlopig niet)
voornemens bent om handhavend op te
treden:
de gemeente heeft bij brief d.d.
16 oktober 2007 onder bepaalde
voorwaarden in beginsel positief
beslist op de principeaanvraag
van mevrouw Hogenkamp om
voor de periode van maximaal 5
jaar een Wellness Care Center te
vestigen aan Plenkertstraat 61
alhier;
nu deze niet op het perceel zelf
gerealiseerd kunnen worden is
mevrouw Hogenkamp druk
doende in overleg met derden te
komen tot een oplossing, hetgeen
enige tijd zal vergen. Daar het
vinden van een oplossing voor het
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parkeren ook in het belang is van
Tivoli, wil de gemeente wachten
tot mevrouw Hogenkamp de
gemeente bericht over de
resultaten van haar overleg met
omwonenden (o.a. over de
aankoop van grond )
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SOB

Stedenbouwkundige randvoorwaarden de
Leeuwterrein.
Stedenbouwkundige randvoorwaarden
akkorderen
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Het college is in beginsel bereid deze
randvoorwaarden met een positief advies
aan de raad voor te leggen.

