BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
9 maart 2010.
AANWEZIG:

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings.
Wethouders: drs. H.M.L. Dauven, J.I.M. Kleijnen, W.J.M. Thijssen en W.H.M.E. Weerts.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris: L.T.J.M. Bongarts.
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RESUME
De notulen van de vergaderingen van
burgemeester en wethouders van 2 maart 2010.

ADVIES
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Besloten wordt 5000,- Euro over te maken aan
de Stichting Tien uur van Valkenburg en 2000,aan de basisschool Berg in het kader van
Haïti. Beide partijen worden aansluitend aan
de volgende collegevergadering uitgenodigd
voor het overhandigen van een cheque.

4

BO

Aanwijzing kunstenaar t.b.v. de driejaarlijkse
stedelijke kunstopdracht.
1. instemmen met het advies van de
Adviescommissie Stedelijke
Kunstopdracht tot aanwijzing van de
heer Stief Desmet ter uitvoering van de
stedelijke kunstopdracht 2010;
2. de heer Desmet uitnodigen om begin
april 2010 een tweetal schetsontwerpen
ter beoordeling aan de Adviescommissie
voor te leggen;
3. de naam van de kunstenaar bekend
maken tijdens de opening van de KIV op
12 maart 2010;
4. de Landelijke Algemene Voorwaarden
Kunstopdrachten van toepassing te
verklaren;
5. terzake een overeenkomst met de heer
Desmet aan te gaan en de
burgemeester te mandateren de
overeenkomst te tekenen (bijlage 1);
6. de adviescommissie van vorenstaande
in kennis te stellen en haar verzoeken
om na ontvangst van de
schetsontwerpen per omgaande een
advies aan het college uit te brengen
over het te kiezen ontwerp;
7. als uiterlijke datum waarop de
kunstenaar de schriftelijke beoordeling
van de gemeente ontvangt te bepalen
op vrijdag 8 mei 2010;
8. de heren J. Jurgens en J. Marx worden
aangewezen als degenen die bij

1

Akkoord, het College stemt tevens in met de
samenstelling van de Adviescommissie.
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uitsluiting bevoegd zijn om namens de
gemeente mededelingen te doen aan de
kunstenaar m.b.t. deze kunstopdracht;
9. als minimale termijn gedurende welke
het kunstwerk in de oorspronkelijke
staat en op de locatie Kuurpark
behouden blijft aan de kunstenaar te
garanderen van 25 jaar;
10. de raad informeren middels een
infobulletin (met embargo tot en met
12 maart a.s.).
5

MO

Jeugdgezondheidscheque.
Akkoord te gaan met de bijgaande voorwaarden
ten aanzien van de jeugdgezondheidscheque.
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FIN

Akkoord.

Vragen krachtens artikel 41 RvO van de fractie
Algemeen Belang inzake het sportcentrum
Polfermolen.
Akkoord.
Akkoord te gaan met bijgaand schrijven aan de
fractie Algemeen Belang.
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BO &
WO

Valkenburgerstraat ongenummerd: aanvraag
bouwvergunning voor het verplaatsen van een
bestaande reclamezuil.
1. het advies van de welstandscommissie
d.d. 1 februari 2010 over te nemen;
2. aan de Rabobank Maastricht meedelen
dat uw college in principe en onder
voorwaarde meewerkt aan het
opstarten van de ontheffingsprocedure
ten behoeve van de aanvraag
bouwvergunning op het adres
Valkenburgerstraat ongenummerd;
3. aan de principemedewerking de
voorwaarde verbinden dat met de
gemeente een
planschadeverhaalsovereenkomst
gesloten wordt;
4. in dit geval af te wijken van het besluit
om artikel 3.23 Wro niet toe te passen.
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WO

Akkoord, wethouder Kleijnen overlegt met de
partijen.

Brief van de SP-fractie d.d. 1 oktober 2009 over
de gebiedsvisie ten behoeve van de verordening
geurhinder en veehouderij.
De brief van de SP-fractie te beantwoorden:
 de vragen in deze brief zijn ook aan de
orde geweest in de raadsvergadering
d.d. 12 oktober 2009;
 naar aanleiding van alle vragen en
opmerkingen in deze raadsvergadering
heeft u besloten het ontwerpvoorstel
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Akkoord.
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voor nader beraad terug te nemen;
 op 2 februari 2010 heeft uw college
met inachtneming van alle vragen en
opmerkingen waaronder die van de SPfractie (in de raadsvergadering d.d. 1210-2009 en de commissie SOB d.d. 22-92009) besloten om alsnog een
inspraakprocedure (afdeling 3.4
Algemene wet bestuursrecht) te volgen:
a. het ontwerpvoorstel is gepubliceerd en
ligt vanaf 11 februari 2010 gedurende 6
weken ter inzage;
b. op 8 maart 2010 is er een
voorlichtingsavond georganiseerd voor
belanghebbenden;
 Uw college zal het ontwerp-voorstel
aan de raad ter besluitvorming
voorleggen op 17 mei 2010 met
inachtneming van eventuele
zienswijzen die tijdens de
inspraakprocedure zijn ingebracht.
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BO &
WO

Vragen krachtens artikel 41 reglement van orde
IBGV-fractie.
Op hoofdlijnen instemmen met bijgaande
concept-antwoordbrief (wordt nog
geactualiseerd.
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BO &
WO




Portefeuille: omgevingsrecht/
(omgevings) vergunningen
Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht (Wabo).

Kennis te nemen van deze nota.
11

BO &
WO

Akkoord.

Artikel 41 vraag van de SP betreffende UMTSmast in Berg.
Instemmen met bijgaande antwoordbrief en
deze toesturen aan de SP-fractie met afschrift
aan de griffie.
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BO &
WO

Afdoeningsmandaat aan wethouder Kleijnen.

Akkoord.

Vaststellen van een hogere grenswaarde als
bedoeld in de Wet geluidhinder, ten behoeve
van de realisatie van 14 appartementen en 4
patiowoningen op het adres Broekhem 71 te
Valkenburg aan de Geul.
1. Akkoord te gaan met het bijgevoegde
ontwerpbesluit, hetgeen betrekking
heeft op het vaststellen van een hogere
grenswaarde in de zin van de Wet
geluidhinder. Het ontwerpbesluit heeft
tot doel de bouw van 11
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Akkoord.
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appartementen aan het adres
Broekhem 71 te Valkenburg aan de
Geul;
2. het ontwerp-besluit openbaar bekend
maken en binnen de termijn van
tervisielegging een openbare zitting te
houden.
13

SOB

Artikel 41-vraag Transperant.
Aan Transperant mededelen dat:
 voor alle werkzaamheden zoals
genoemd een bouwvergunning
noodzakelijk is;
 bouwvergunning kan verleend worden
na afronding van de noodzakelijke
planologische procedure;
 het waterschap dient akkoord te gaan
met de technische uitwerking;
 de kosten zijn voor rekening van de
initiatiefnemers van het hotel.
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GW

Raadsvoorstel reconstructie Wilhelminalaan.
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GW

Akkoord.

Het voornemen tot gunnen uitspreken
aan de laagste inschrijver, wegenbouw
Kurvers te Heerlen, voor een bedrag
van € 562.700,-- exclusief BTW onder
voorbehoud van financiële goedkeuring
door de raad;
Het verstrekken van de (deel)
opdrachten te mandateren aan het
afdelingshoofd Gemeentewerken;
Het bijgevoegde concept-raadsvoorstel
via het presidium in procedure te
brengen.

Akkoord.

Artikel 41-vraag betreffende
voetgangersoversteekplaatsen zoals gesteld
door de CDA-fractie.
Instemmen met beantwoording vragen CDAfractie t.w.
a. Onderhoud aan rode ondergrond
zebra’s vooralsnog achterwege laten;
b. Onderzoek verrichten naar andere
verlichtingsarmatuur/-soort;
c. Opstellen evaluatie oversteekplaatsen
t.w. quick-scan gebruik,
inrichtingsvorm, levensduur, wensen,
verbeteringen, kostenaspect;
d. CDA-fractie berichten conform bijgaand
schrijven.
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Akkoord.

