BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
23 februari 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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AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergaderingen van
burgemeester en wethouders van 9 februari
2010.

ADVIES
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

4

MO

Aanschaf software ten behoeve van snelloket.
De software bij Keizers Beleid en Management
aanschaffen en ten behoeve van de organisatie
van het snelloket een abonnement nemen bij
Kluwer. De kosten voor 2010 ad totaal €
16.600,-- putten uit de uitvoeringskosten WMO.
In 2011 de kosten ad totaal € 13.090,-eveneens putten uit voornoemde
begrotingspost.
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BO &
WO

Concept Contourenatlas Provincie Limburg.
Aan de provincie schriftelijk meedelen voor 5
maart 2010 dat het concept van de
contourenatlas geen aanleiding geeft tot het
maken van opmerkingen.
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GW

FIN

MO

Akkoord.

Toekomstig begrotingsperspectief.
Bijgevoegde presentatie en begeleidend
schrijven uit te reiken aan de
gemeenteraadsleden na 24 februari a.s.
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Akkoord.

Geweigerde kapvergunning boom Emmalaan 15.
Het oorspronkelijke B&W-besluit d.d. 3
november 2009 handhaven (kapvergunning
weigeren).

7

Akkoord, de formatieve taakstelling als
geformuleerd in de besluitenlijst van 9-2-2010
blijft ongewijzigd gehandhaafd.

Akkoord.

Aanschaf materialen ten behoeve van het team
Bevolking.
a. Bij de firma Moneytronic Nederland een
geldweegsysteem en vals geld
detectoren aanschaffen. De totaalprijs
bedraagt € 1.989,68 inclusief BTW;
b. Bij de firma Atlantic Benelux een
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Akkoord.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

perforatiesysteem bestellen. Kosten
totaal € 4.695,-- inclusief BTW;
c. De kosten ad totaal € 6.685,-- putten
uit bind- en drukwerk bevolking.
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BO &
WO

Prestatieafspraken 2010 met woningstichting
Berg en Terblijt en verslag bestuurlijk overleg
m.b.t. de prestatieafspraken.
1. Instemmen met inhoud bijgevoegd
verslag bestuurlijk overleg.
2. instemmen met gemaakte
prestatieafspraken 2010.
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BO &
WO

Beantwoording brief Niks aan de Hand.
Werkgroep Niks aan de Hand bijgevoegde brief
als antwoord doen toekomen.
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BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord

Emmabergweg 31: aanvraag bouwvergunning
voor het plaatsen van een bovengrondse
dieselolietank en 2 airco-units.
1. Het bijgevoegde advies van de
welstandscommissie over te nemen, en:
2. in principe en onder voorwaarde dat:
 met de gemeente een
planschadeverhaalsovereenkomst gesloten wordt;
 de airco-units aan de voorzijde
verwijderd worden en blijven;
medewerking te verlenen aan het plan om
een bovengrondse dieselolietank en 2
airco-units te plaatsen aan de achterzijde
van het pand met adres Emmabergweg 31.
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Akkoord.

Activiteitenoverzicht (prestatieafspraken) 2010
Woonpunt.
Instemmen met inhoud brief aan Woonpunt
inzake activiteitenoverzicht 2010.
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Akkoord.

Akkoord.

Aanvraag monumentenvergunning voor het
versmallen van de loopbrug nabij de
Geulhemmermolen en het uitvoeren van groot
onderhoud aan en het elektrisch bedienbaar
maken van de lossluizen van de
Geulhemmermolen door het plaatsen van een
schakelkast.
Een ontwerpbesluit tot het verlenen van de
gevraagde vergunning nemen. Het
ontwerpbesluit publiceren en zes weken voor
iedereen de gelegenheid bieden om zienswijzen
naar voren te brengen. Indien geen zienswijzen
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Akkoord.
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RESUME
worden ingediend, het besluit tot het verlenen
van de gevraagde vergunning mandateren aan
de directeur Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.
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BO &
WO

Adviezen welstands- en monumentencommissie
d.d. 04-02-2010.
In te stemmen met de in de bijlage genoemde
adviezen onder nummer 1, 5 en 11 van de
welstands- en monumentencommissie d.d. 0402-2010. Deze bouwplannen voldoen aan de
bestemmingsplanvoorschriften.

ADVIES

Akkoord.

Kennis te nemen van de in de bijlage onder
nummer 2, 3 4, 6,7, 8, 9 en 10 genoemde
adviezen van de welstands- en
monumentencommissie d.d. 04-02-2010. Deze
bouwplannen voldoen niet aan de
bestemmingsplanvoorschriften.
Het college zal integraal worden geadviseerd
over deze bouwplannen.
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BO &
WO

Adviezen welstands- en monumentencommissie
d.d. 21-01-2010.
In te stemmen met de in de bijlage onder
nummer 2,3, 4, 6, 8, 9 en 10 genoemde
adviezen van de welstands- en
monumentencommissie d.d. 21-01-2010. Deze
bouwplannen voldoen aan de
bestemmingsplanvoorschriften.

Akkoord.

Kennis te nemen van de in de bijlage onder
nummer 1, 5 en 7 genoemde adviezen van de
welstands- en monumentencommissie d.d. 2201-2010. Deze bouwplannen voldoen niet aan
de bestemmingsplanvoorschriften. Het college
zal integraal worden geadviseerd over deze
bouwplannen.
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BO &
WO

Beoordeling archeologisch rapport afslag A79
Beekstraat.
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BO &
WO

het programma van eisen: “Nieuwe
afslag Valkenburg langs de A79” een
inventariserend veldonderzoek (IVOproefsleuven) projectnummer 2009/523
d.d. 8 februari 2010, goed te keuren;
DHV van bovengenoemd besluit in
kennis te stellen middels bijgevoegde
brief.

Akkoord.

Statenlaan en Prins Willem-Alexanderlaan
(flats) te Valkenburg: het wijzigen van de
entrees en de balkons.
Voor de duur van één jaar principemedewerking
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Akkoord
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verlenen aan het plan voor het wijzigen van de
entrees en balkons van de 12 flatgebouwen aan
de Statenlaan en Prins Willem-Alexanderlaan te
Valkenburg en aan deze principemedewerking
de voorwaarden te verbinden dat:
1. met de gemeente een
planschadeverhaalsovereenkomst
gesloten wordt waarmee vastgelegd
wordt dat de gemeente, ingevolge het
prestatiecontract van 26 maart 2007,
de ene helft van eventuele
planschadekosten voor haar rekening
neemt;
2. de welstandscommissie positief
adviseert ten aanzien van het plan.

ADVIES

Wordt er binnen één jaar na het verlenen van
principemedewerking geen aanvraag om
bouwvergunning ingediend, dan zal de
principemedewerking komen te vervallen.
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GW

Brief dorpsraad Houthem inzake fietsroute
GOMV.
1) Kennis te nemen van de brief en het
daarin voorgestelde tracé nabij
Houthem;
2) Instemmen met het verzenden van de
bijgevoegde antwoordbrief aan de
dorpsraad Houthem.
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GW

Vergunninghouderparkeerplaats Plenkertstraat
(P10)
Instemmen met:
1. Binnen voorwaarden
vastleggen/formaliseren vrijstelling
betalingsverplichting aan parkeerplaats
Odapark voor breng- en haalouders
basisschool Plenkert en Buitenschoolse
Opvang MIK;
2. gebruik parkeerkaart “Polfermolen”
aanpassen t.w. maximaliseren
parkeerduur plus vermelding kenteken
op parkeerkaart;
3. tarief parkeerkaart “Polfermolen”
periodiek in lijn brengen met reguliere
dagtarief parkeerkaarten;
4. onderzoek verrichten naar verhogen
bezettingsgraad
vergunninghouderparkeerplaats
Plenkertstraat (P10)
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Akkoord.

Akkoord.

Vervanging vrachtwagen en verkoop
veegmachine.
1. In te stemmen met de reguliere
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Akkoord.
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vervanging van de gemeentelijke
vrachtwagen op de wijze zoals in dit
voorstel is omschreven;
2. in te stemmen met de verkoop van de
veegmachine op de wijze zoals in dit
voorstel is omschreven, en
3. ing. Katerberg te machtigen tot
aankoop en verkoop, e.e.a. zoals in
detail in dit voorstel is verwoord.
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Vraag ex artikel 41 SP/Transperant inzake
wegversmalling Bergstraat Sibbe.
1. Instemmen met het verwijderen van
beide straatjuwelen t.h.v. Bergstraat
nr. 29 en in overleg treden met de
werkgroep zelfsturing Sibbe om zo tot
een gezamenlijk gedragen oplossing te
komen;
2. SP/Transperant conform bijgaand
concept in vorenstaande zin te
berichten.
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Akkoord.

