BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
2 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 26 januari
2010.

ADVIES
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Besloten wordt dat de wethouder financiën zo
kort mogelijk na binnenkomst van de
aanbestedingsresultaten (22 februari 2010)
een financiële prognose zal presenteren in een
besloten raadsbijeenkomst (beslotenheid
vanwege de dan nog lopende
gunningsprocedure) als voorbereiding op de
besluitvorming in de reguliere
raadsvergadering. Dit voorstel zal via de
Griffier aan het Presidium worden voorgelegd.
Besloten wordt hotel Soleil een bloemetje te
sturen voor de hospitallity.
Besloten wordt akkoord te gaan met de
aanschaf van 70 beugels (plm. 25,- Euro per
stuk) ten behoeve van het ophangen van de
banieren.
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JO

Aanpassen drempelbedragen in
aanbestedingsnota.
De drempelbedragen genoemd in de
aanbestedings- en inkoopnota wijzigen in de
nieuwe door de Europese Commissie
vastgestelde bedragen.
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Akkoord.

5

AZ/
BEV

Brief ex artikel 41 RvO PPGV-fractie inzake
vuurwerk tijdens de jaarwisseling.
PPGV-fractie berichten dat dit voorstel niet
past binnen begrip zelfsturing conform de
bijgevoegde conceptbrief.
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MO

Overeenkomst Stichting Dierenambulance
Limburg-Zuid.
Akkoord te gaan met de inhoud van de
overeenkomst en deze te ondertekenen.
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MO

MO

Akkoord.

Jaarprogramma 2010 WMO en de reactie c.q.
advies van de WMO-raad.
1. Het bijgaande jaarprogramma WMO
vaststellen;
2. Akkoord gaan met de bijgaande
antwoordbrief inzake reactie c.q.
advies van de WMO-raad;
3. via het presidium aan de raad voor te
stellen het jaarprogramma WMO 2010
als bespreekpunt te agenderen voor de
commissie CSWO d.d. 22 maart 2010.
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Akkoord, wethouder Kleijnen wenst een brede
discussie met betrekking tot overlast
vuurwerk.

Akkoord.

Herhuisvesting Kumulus Centrum voor Muziek
en Kunsten.
a. LVO/Stella Maris te verzoeken de
opdracht tot het bouwen van een
ruimte ten behoeve van Kumulus te
willen oppakken en uitvoeren.
b. Ten behoeve van de onder a genoemde
opdracht LVO/Stella Maris een budget
verlenen van maximaal € 206.000,-inclusief BTW.
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Akkoord.
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MO

Mandaatverlening aan geselecteerde
medewerkers van het Werkplein Mergelland
voor het raadplegen en ingeven van
cliëntengegevens in GWS, module reintegratie.
Voorgesteld wordt om de door de manager van
het Werkplein Mergelland geselecteerde
personen te mandateren voor het gebruik van
de applicatie re-integratiemodule van het GWSsysteem van onze gemeente.
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MO

Subsidiecontract 2010 Stichting Trajektgemeente Valkenburg aan de Geul en
productieplan 2010 Stichting Trajekt-gemeente
Valkenburg aan de Geul.
1. Akkoord gaan met en ondertekenen van
het bijgevoegde subsidiecontract 2010
Stichting Trajekt- gemeente Valkenburg
aan de Geul;
2. Akkoord gaan met en ondertekenen van
het bijgevoegde productieplan 2010
Stichting Trajekt- gemeente Valkenburg
aan de Geul.
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MO

AZ/
BEV

BO &
WO

Akkoord, met dien verstande dat het college
uitgaat van een maximale bijdrage van
17.000,- Euro. Uitgangspunt is verdubbeling
van speciaal daartoe opgezette acties, dit tot
het gestelde maximum.

Vragen ex artikel 41 RvO van de PPGV-fractie
inzake politiesterkte.
PPGV-fractie via bijgevoegde brief berichten
dat wordt vastgehouden aan gezamenlijke
acties op regioniveau.
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Akkoord.

Hulp aan Haiti.
a. De raad via het presidium voorstellen
een maximale eenmalige bijdrage van €
17.000,-- te leveren in de
ondersteuning van Haiti. De kosten
worden gedekt uit de post onvoorziene
uitgaven. In het bedrag zitten verweven
de kosten die de gemeente gaat
inzetten voor het ondersteunen van
eventuele lokale burgerinitiatieven;
b. Het voorstel doen voor de
raadsvergadering van 8 februari 2010.
De raadsnota als spoedstuk nazenden.
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Akkoord.

Akkoord, redactionele aanpassing in overleg
met de burgemeester.

Aanvraag sloopvergunning door Stichting Wonen
Zuid voor het slopen van 22 woningen aan de
Wethouder Paulssenlaan te Valkenburg aan de
Geul.
Stichting Wonen Zuid sloopvergunning verlenen
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Akkoord.

voor het slopen van 22 woningen aan de
Wethouder Paulssenlaan.
14

BO &
WO

Rijksweg 149 A te Berg en Terblijt: het
uitbreiden van de woning aan de achterzijde.
Aan de eigenaar van het pand met adres
Rijksweg 149a te Berg en Terblijt mededelen
dat uw college niet mee wil werken aan het
plan om het pand aan de achterzijde uit te
breiden
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BO &
WO

Factureren van de hoeveelheid gedolven mergel
door de blokbrekers Mergelbouwsteen P.
Kleijnen en Mergelspecialiteitenbedrijf F.
Rouwet B.V. in 2009 uit de Sibbergroeve.
a. Kennis te nemen van de hoeveelheid
gedolven mergel uit de Sibbergroeve;
b. De verschuldigde bedragen invorderen.
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BO &
WO

Akkoord.

Akkoord. Wethouder Kleijnen onthoudt zich
van besluitvorming.

Brief “Niks aan de Hand” inzake verloedering
Plenkertstraat.
Antwoord als vervat in bijgevoegde
conceptbrief aan de werkgroep laten
toekomen.

4

Akkoord, tekstuele aanpassing in overleg met
wethouder Kleijnen.
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BO &
WO

Deelname aan de subsidieregeling Limburgse
Energie Subsidie deel 2 (LES2)
1. Deel te nemen aan de subsidieregeling
Limburgse Energie Subsidie deel 2;
2. Een bedrag van € 17.500,-- ter
beschikking te stellen voor de regeling;
3. Dit bedrag te dekken uit het advies
vermelde begrotingspost;
4. Het restantbedrag van LES 1 door te
sluiten naar LES 2 ( € 2204.--).
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BO &
WO

Daalhemerweg 29: aanvraag bouwvergunning
ten behoeve van
metselwerkversteviging/stutconstructies in de
Fluweelengrot.
De aanvrager laten weten dat uw college bereid
is om in principe medewerking te verlenen voor
het aanbrengen van
metselwerkverstevigingen/stutconstructie ter
versteviging van de pilaren en plafonds van de
fluweelengrot onder de voorwaarde dat met de
gemeente een planschadeverhaalsovereenkomst
gesloten wordt.
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BO &
WO

Akkoord.

Akkoord.

Verzoek om heroverweging principeverzoek van
de Wing Group voor de bouw van recreatie- en
zorgwoningen.
Het advies is om :
1. De (permanente)
woningbouwontwikkelingen aan de
noordkant van de provinciale weg
St. Gerlach af te wijzen op basis
van het besluit van 18 augustus
2009;
2. De recreatieve ontwikkeling van
Parc St. Gerlach af te wijzen omdat
deze ontwikkeling qua aard en
omvang niet past binnen het
citypark Maastricht/Valkenburg;
3. Mee te werken aan de invulling van
hoeve Broers, St. Gerlach 17, met
een hotel- en servicefuncties,
gericht op wellness als daartoe een
passend plan wordt ingediend.
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Het gestelde onder 1 en 2 akkoord. Ten
aanzien van punt 3 wacht het college een
concreet voorstel af van de eigenaar.
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BO &
WO

Geurnota gemeente Valkenburg aan de Geul.
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BO &
WO

Op basis van variant 3, zoals
beschreven in het keuzedocument, een
concept-gebiedsvisie ten behoeve van
de (concept) verordening geurhinder en
veehouderij vast te stellen;
Een keuze te maken over te volgen
inspraakprocedure.

Aanvraag monumentenvergunning voor het
vernieuwen en isoleren van het dak van het
pand Grotestraat 18-18A, Valkenburg aan de
Geul.
Een ontwerpbesluit tot het verlenen van de
gevraagde vergunning nemen. Het
ontwerpbesluit publiceren en zes weken voor
iedereen ter inzage leggen en iedereen de
gelegenheid bieden om zienswijzen naar voren
te brengen. Indien geen zienswijzen worden
ingediend, het besluit tot het verlenen van de
gevraagde vergunning mandateren aan de
directeur Stedelijk Ontwikkeling en Beheer.
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GW

GW

Akkoord

Verzoek fysieke maatregelen te treffen,
Berkelplein 1a, 6301 ZA Valkenburg aan de
Geul.
Afwijzen verzoek dhr. Crombach conform
bijgaand concept-schrijven.
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BO &
WO

Akkoord.

Financiële Marap 4e kwartaal 2009 afdeling
gemeentewerken.
Voor kennisgeving aannemen.
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Akkoord.

Akkoord.

Behandeling brieven van de “Maatschap Kolster
Smeets”en “Niks aan de Hand” inzake Croix de
Bourgogne.
Voorgesteld wordt om op de brieven te
reageren conform de bijgevoegde conceptbrieven.
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Akkoord

