BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 25
november 2008.
AANWEZIG:

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings.
Wethouders: 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.

AFWEZIG:

Wethouder J.I.M. Kleijnen.

AFD

RESUME

ADVIES

NR
1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 18
november 2008.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Terugkoppeling door wethouder Weerts van het GOoverleg.
Nabespreking van de Limburgse Bestuurders Dag.
Besloten wordt in januari 2009 een heidag te
plannen voor het college.

4

BO &
WO

Adviezen welstands- en
monumentencommissie 6 november
2008.
In te stemmen met de adviezen van de
welstands- en monumentencommissie.

5

BO &
WO

Akkoord.

Illegaal parkeerterrein Broekhem 53
(perceel St. Josephkerk)
Het kerkbestuur van de parochie St.
Joseph als volgt te berichten:
Het parkeerterrein is
aangelegd zonder de
benodigde vergunning ;
Ook de benodigde
uitwegvergunning is niet
verleend;
De huidige bestemming
bij zondere doeleinden laat
parkeervoorzieningen toe;
Artikel 33 (verboden gebruik
van gronden) stelt echter dat
het niet is toegestaan om
gronden die liggen tussen de
voorgevelrooilijn en de naar

1

Akkoord.

de weg gekeerde
perceelgrens te gebruiken
t.b.v. parkeren;
Uw college kan hiervan
echter ontheffing verlenen;
In het onderhavige geval is
dit echter niet wenselijk:
Verkeerskundig zijn
er bezwaren
(bushalte, drukke
doorgaande weg);
Er is voldoende
onbetaalde en
betaalde
parkeergelegenheid
op het perceel/aan
de weg Broekhem
respectievelijk op
het parkeerterrein
bij de Aldi.

6

BO &
WO

Verzoeken om vrijstelling van KPN voor
het plaatsen van UMTS-masten aan de
Rijksweg 169 in Vilt en de Douboomweg
ongenummerd in Berg en Terblijt.
1. Via bijgevoegde brief aan KPN
meedelen dat uw college de
vrijstellingsprocedure voor de
UMTS-mast aan de Rijksweg niet
opstart in afwachting van de
resultaten van het onderzoek
naar een alternatieve
mastlocatie in de directe
omgeving;
2. via bijgevoegde brief aan KPN
meedelen dat uw college in
principe en onder voorwaarden
bereid is om aan de plaatsing van
de UMTS-mast aan de
Douboomweg ongenummerd in
Berg en Terblijt medewerking te
verlenen.

7

GW

Verkeerslichten kruispunt NieuwewegStationstraat.
Bij wijze van proef de verkeerslichten op
het kruispunt Nieuweweg/Stationstraat
alleen tijdens de spitsperioden laten
functioneren.

8

GW

Akkoord.

Akkoord, met dien verstande dat de verkeerslichten
alleen worden ingeschakeld tijdens de ochtendspits.

Overdracht groeve Curfs.
Kennis nemen van het standpunt van de

2

Besloten wordt de verantwoordelijke deputé uit te

provincie Limburg.

9

BR

nodigen voor een oriënterend gesprek om de
mogelijkheden ter zake te bespreken.

Aanvraag gebruiksvergunning besluit
brandveilig gebruik bouwwerken voor het
bouwwerk, gelegen Wethouder
Paulssenlaan 8 (Oosterheim) te
Valkenburg aan de Geul.
Gebruiksvergunning verlenen aan
Oosterheim met inachtneming van de
voorschriften 2.1 t/m 2,10
gebruiksbesluit voor het bouwwerk
Wethouder Paulssenlaan 8 (Oosterheim)
te Valkenburg aan de Geul.

10

FAZA

Antwoord Rapportage Archiefinspectie
2008 provinciale Archiefinspectie.
1. Vaststellen rapportage
Provinciale Archiefinspectie 2008
gedaan bij gemeente Valkenburg
aan de Geul;
2. vaststellen bijgevoegde
antwoordbrief aan Provinciale
Archiefinspectie.
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BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Vraag ex artikel 41 Reglement van Orde
van de raadsfractie van Algemeen Belang
met betrekking tot het vinden van een
geschikte plaats voor hervestiging van
het bedrijf Cycle Center Valkenburg.
De vraag te beantwoorden conform de
bijgevoegde concept-brief.

14

Akkoord.

Herhaald verzoek om aankoop van een
strook gemeentegrond tussen de
Beemden en het huisperceel
Koningswinkelstraat 40.
Het herhaalde verzoek van de heer B.
Wessels, Koningswinkelstraat 40
afwijzen.

13

Akkoord.

Verzoek om aankoop van een strook
gemeentegrond op de hoek Braak/Op de
Dries in Berg en Terblijt.
Verzoek om aankoop afwijzen en de
grond niet in gebruik geven.

12

Akkoord.

Woningbehoeftenonderzoek op
kernenniveau.

3

Akkoord.

1. Omdat in de
begrotingsbehandeling 2007 en
2008 de toezegging is gedaan dat
er een
woningbehoeftenonderzoek naar
kernen zal worden uitgevoerd, nu
kiezen voor de goedkoopste
oplossing en deelnemen aan het
ETIL-onderzoek;
2. instemmen met bijgaande
opdracht Progneff en deze
opdracht ondertekenen voor
akkoord.
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BO &
WO

Bezwaarschrift gericht tegen het niet
tijdig nemen van een besluit op het
verzoek om handhaving van de heer en
mevrouw van Rennes jegens de heer
Cuijpers, Engwegen 6; 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 Van Rennes gegrond
verklaren en een proceskostenvergoeding
toekennen van 80.50.
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GW

MO

Akkoord.

Binnengekomen reacties inloopavond
Wilhelminalaan.
Op basis van de binnengekomen reacties
de volgende ontwerpwijzigingen
doorvoeren in het definitieve ontwerp:
herzien locatie en grootte laaden losplaats naast Wouters
Electrotechniek i.v.m. blokkering
inrit;
toevoegen extra laad- en
losplaats aan noordzijde i.v.m.
aanwezige bedrijvigheid en
afstand tot geplande laad- en
losplaats;
toevoegen fietsstrook op de weg;
toevoegen extra voorziening voor
opvang regenwater bij extreme
buien op laagste punt.
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Akkoord.

Het college wenst de fietsstroken op te nemen, incl.
de overige aanpassingen.

BOPZ Online.
a. Overgaan tot aanschaf van BOPZ
Online;
b. Als bestuurders in het kader van
de BOPZ te benoemen de heren
M. Eurlings, J. Kleijnen en B.
Dauven;
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Akkoord, duidelijkheid brengen in operationeel
stappenplan en bereikbaarheid vs. beschikbaarheid.

c. Als administratief BOPZ Online te
benoemen de heer J. Wauben en
mevrouw M. Janssens;
d. De kosten van 2008 en 2009
putten uit de post
voorlichtingskosten
hulpverleningsinstanties.
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