BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
8 december 2009.
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 1 en2
december 2009.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.
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Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.
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Verzoek van de vereniging Citroën MY team
Holland om vergunning om in het
Hemelvaartweekend met circa 50 campers te
mogen kamperen buiten een regulier
kampeerterrein.
Niet tegemoet komen aan het verzoek ter
voorkoming van overlast en ter bescherming
van natuur en landschap.
Er zijn genoeg mogelijkheden om op reguliere
kampeerterreinen onderdak te vinden voor een
dergelijk treffen.
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Akkoord

Ondernemer van het jaar 2009.
Het advies is, om naast een symbolische
beloning, in te stemmen met de free publicity
voor de Ondernemer van het jaar 2009.
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ADVIES

Akkoord

Nieuwe plaquette 125 jaar VVV

Akkoord gaan met het aanbrengen van een
nieuwe plaquette van de VVV Zuid-Limburg in
het kader van haar 125-jarig bestaan.
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Lex silencia positivo
In de betreffende verordening opnemen dat
paragraaf 4.1.3.3. van de Awb niet van
toepassing is en hiertoe een raadsbesluit
voorbereiden dat op 14 december 2009 als
nagekomen stuk kan worden behandeld.
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Implementatie “Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht” (WABO)
1. Kennisnemen van deze nota, inclusief
bijlagen;
2. instemmen met de aanschaf van het
(Wabo) softwareprogramma van SBA,
onder de voorwaarden als genoemd in
onderdeel 5 van deze nota;
3. in te stemmen met het applicatie en
gegevensbeheer zoals beschreven in
onderdeel 4 van deze nota;
4. in te stemmen met het verschuiven van
1 fte van de sector middelen naar de
sector SOB, t.b.v. applicatiebeheer in
algemene zin;
5. budget ter beschikking te stellen voor
de Wabo implementatie conform
bijlage 1.
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Akkoord

Verzoek om heroverweging geweigerde
bouwvergunning voor de bouw van een
stallingsruimte met overdekt terras op het
adres Engwegen 7 te Schin op Geul.
Ik adviseer om in principe en onder de
voorwaarden dat:
 met de gemeente een
planschadeverhaalsovereenkomst
gesloten wordt;
 de bestaande opslagruimte na
gereedkomen van de stallingruimte
gesloopt wordt
akkoord te gaan met het plan voor de bouw van
een stallingruimte met overdekt terras op het
adres Engwegen 7 te Schin op Geul.
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Akkoord

Akkoord mét: vastleggen géén vakantiewoning
+ boetebeding 100.000 Euro.
Privaatrechtelijk vastleggen.

Verzoek WML verschuiven peilput.

Instemmen met verzoek tot verschuiven
peilput.
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Rijksweg 6 te Berg en Terblijt: aanvraag
bouwvergunning voor het gedeeltelijk
vernieuwen van en uitbreiden van de waskleed-toilet en technische ruimte bij het
zwembad van Camping Oriëntal.
Ik adviseer om:
1. het bijgevoegde advies van de
welstandscommissie over te nemen;
2. aan de aanvrager mede te delen dat uw
college in principe en onder de
voorwaarde dat met de gemeente een
planschadeverhaalsovereenkomst
gesloten wordt akkoord gaat met het
plan voor het gedeeltelijk vernieuwen
en uitbreiden van de was-kleed-toilet en technische ruimte bij het zwembad
van Camping Oriëntal te Berg en
Terblijt.
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GW

Sluiting dossier arbitrage zaak BAM
Schoonbronstraat.
Deze nota voor kennisgeving aan te nemen en
de bankgarantie terug te geven middels het
versturen van bijgevoegde concept-brief.
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GW

Akkoord.

Stand van zaken oprichten regionale
uitvoeringsdiensten (RUD’s)
Kennis te nemen van de stand van zaken met
betrekking tot het oprichten van RUD’s in
Limburg.
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Akkoord

Handhaving milieuwetgeving Nieuweweg 16-18
te Valkenburg.
De heer Haagmans middels bijgevoegde
concept-brief mede te delen dat uw college
geen uitstel wenst te verlenen ten aanzien van
het verwijderen van de ondergrondse
opslagtanks en dat alle termijnen, die zijn
genoemd in de brief van 29 september 2009,
gehandhaafd blijven

Akkoord

Brief met vragen inzake afrit Beekstraat

Akkoord, met conceptbrief.
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