BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 11
november 2008.
AANWEZIG:

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

ADVIES

NR
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FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 5
november 2008.

Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Besloten wordt de leden van het Presidium via de
griffier te verzoeken akkoord te gaan met het
verzoek van de huidige beheerder van het
Polfercentrum om Plan van Aanpak inzake het
management van het Polfercentrum toe te kunnen
lichten in de eerstvolgende commissie EFT.
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FIN

Controleprotocol jaarrekening 2008.
Het controleprotocol jaarrekening 2008
door te leiden via de
raadsadviescommissie EFT naar de
gemeenteraad ter vaststelling op 15
december aanstaande.
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FIN

Akkoord.

Reactie op rapport accountant in het
kader van de controle van de
jaarrekening.
De commissie EFT conform de
bijgevoegde notitie te informeren over
de actuele stand van zaken.
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Akkoord.
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MO

Per 1 januari 2008 is de ondersteunende
begeleiding algemeen op psychosociale
grondslag geschrapt uit de ABWZ met een
overgangsregeling in 2009.
1. Het bedrag ( 14.727,00) dat
wordt gestort in het
gemeentefonds ten behoeve van
de OB-alg ps wordt in 2009
geoormerkt ten behoeve van de
WMO;
2. in 2009 worden de middelen die
vanuit de AWBZ overkomen naar
de gemeente voor OB-alg ps
ingezet voor hetzelfde doel;
3. in 2009 wordt de OB-alg ps
budgettair neutraal uitgevoerd;
4. in 2009 wordt OB-alg ps een
collectieve voorziening met een
subsidierelatie met de
uitvoerende instelling(en)
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MO

Afwijking planning raadsplanner.
Het voorst el Verordening
Langdurigheidst oeslag geagendeerd voor
de raadsvergadering van 15 december
2008 verplaatsen naar de
raadsvergadering van 9 februari 2009.
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MO

Akkoord.

Akkoord.

Vast st elling Verordening
leerlingenvervoer Valkenburg aan de
Geul
Via het presidium aan de raad voor te
stellen:
Bijgaand raadsvoorstel en de
Verordening leerlingenvervoer
gemeent e Valkenburg aan de Geul t er
besluitvorming aan de raad voor te
leggen.
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Akkoord.
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MO

Programma huisvesting onderwijs 2009.
Akkoord.

BO &
WO

Ik adviseer u de raad voor te stellen:
I. het programma huisvesting
onderwijs 2009 zoals opgenomen
in de raadsnota, vast te stellen;
II. een krediet van 1.419.000,00
te voteren voor uitvoering van de
voorzieningen opgenomen in het
programma huisvesting 2009;
III. een bedrag van 74.000,00 t en
laste te brengen van de reserve
huisvesting onderwijs;
IV. de reeds gevoteerde kredieten
voor voorzieningen in de
huisvesting ten behoeve van het
Stella Maris College ad
1.335.481,00 af t e boeken en
de vrijvallende kapitaalslasten
ten gunste van het programma
onderwijs te boeken.
Adviezen welstands- en
monumentencommissie 23 oktober 2008.
In te stemmen met de adviezen van de
welstands- en monumentencommissie.

Akkoord.

BO &
WO

Illegaal bouwwerk op het perceel
Theodoor Dorrenplein 10.
Beide eigenaren van het perceel
Theodoor Dorrenplein 10 aan te
schrijven:
tijdens een controle op 3
september 2008 is gebleken dat
boven de entreedeur een aircounit is geplaatst;
de airco-unit is regulier
bouwvergunningplichtig;
er is geen bouwvergunning
verleend en dus is gehandeld in
strijd met artikel 40 Woningwet;
legalisatie is niet mogelijk:
1. het gaat om een perceel dat is
gelegen binnen een beschermd
stads- en dorpsgezicht;
2. er is een negatief
welstandsadvies afgegeven (
weigeringsgrond bouwvergunning
artikel 44 Woningwet);
3. het bouwwerk is gelegen boven
gemeentegrond;
Het heeft dus geen zin om alsnog een
bouwvergunning aan te vragen. De
eigenaren dienen het bouwwerk te
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Akkoord.

verwijderen. Als zij niet meewerken
heeft uw college de bevoegdheid om
handhavend op te treden middels
bestuursdwang of het opleggen van een
last onder dwangsom.
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BO &
WO

Bankgarantie 3L Geulpark B.V.,
nieuwbouwproject Geulpark.
Bankgarantie ten bedrage van
100.000,- retourneren, omdat het
project overeenkomstig de afspraken is
afgerond.
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BO &
WO

Bezwaarschrift gericht tegen het niet
tijdig nemen van een besluit op het
verzoek om handhaving jegens familie
Keulers, Walem 39. Verzoek om
vergoeding van de proceskosten i.v.m.
niet tijdig nemen besluit.
Conform het advies van de commissie
voor de bezwaarschriften, het bezwaar
namens de familie Dullens gegrond
verklaren en een proceskostenvergoeding
toekennen van 80,50
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GW

SOB

Akkoord.

Verslag projectenoverleg
Gemeentewerken.
Voor kennisgeving aannemen.
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Akkoord.

Akkoord.

Gevolgen nieuwe wet Ruimtelijke
Ordening & Digitaal Uitwisselbare
Ruimtelijke Plannen ( conform IMRO
Informatie Model Ruimtelijke Ordening)
Kennis te nemen van deze nota en:
1. Akkoord te gaan met de offerte
van Ordito t.b.v. project
begeleiding groot 10.500,--;
2. akkoord te gaan met de offerte
Arcadis Nederland BV groot
19.500,-- voor migratie en
integratie d.m.v. het uitvoeren
van een partiële herziening
Bestemmingsplan Kernen
Valkenburg aan de Geul en
Geerlingshof
3. integratie van bestemmingsplan
met bijbehorend
beeldkwaliteitsplan
Geerlingshof in Kernen
Valkenburg aan de Geul .
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Akkoord.

Hiervoor een krediet van 30.000,-beschikbaar te stellen uit het in Mip
2008-2011 gevoteerde krediet
Digit aliseren best emmingsplannen van
in totaal 65.338,-- (bedragen zijn excl.
BTW)
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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

Opknappen entree nierdialysekliniek.
1. Gezien het belang en de uniciteit
van het project en de uitstraling
hiervan akkoord te gaan met de
vervanging van de stoep voor het
pand Juliana en voor de directe
entree van Juliana gebruik te
maken van het materiaal basalt
(plm. 3 meter breed) en voor het
overige de oude trottoirtegels te
vervangen door nieuwe;
2. dit project uit te voeren voor de
opening van 1 december a.s.
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MO

Besloten wordt per 1 januari 2009 de mogelijkheid
tot parkeren onmogelijk te maken.
Dit dient per omgaande gecommuniceerd te worden
met de beheerder van de bowlingbaan, waarbij
wordt gewezen op alternatieven om te parkeren
vanaf 1 januari 2009.

Akkoord vanwege het innovatieve, experimentele
karakter en te kiezen voor de optie donker rode
klinkers en basalt. De kosten worden meegenomen
in de najaarsnota.

50 Euro voor minima.
a. Aan zelfstandige huishoudens
met een beperkt maximum
inkomen en vermogen een
eenmalige bijdrage van 50,-toe te kennen en deze bijdrage
ambtshalve verstrekken;
b. De extra rijksgelden ad
57.500,-- die de minister voor
dit doel beschikbaar stelde
hiervoor inzetten en het restant
reserveren voor projecten
armoedebeleid in 2008 en 2009;
c. Infobulletin naar de leden van de
raad.
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Akkoord.
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