BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
15 september 2009.
AANWEZIG:

AFWEZIG:

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings
Wethouders: J.I.M. Kleijnen , W.J.M. Thijssen en W.H.M.E. Weerts
Algemeen directeur/gemeentesecretaris: L.T.J.M. Bongarts.
Wethouder drs. H.M.L. Dauven.
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RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 7 september
2009.

ADVIES
Besloten wordt het besluit als vermeld onder
punt 15 (opdrachtverlening grafische
ondersteuning Structuurvisie) te herzien in die
zin dat het College akkoord is, nadat
afstemming heeft plaatsgevonden met de
gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en de
Provincie.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Besproken.
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BZ

Stuurgroep Gebiedsontwikkeling MaastrichtValkenburg,
De beschreven punten in uw college bespreken
en meenemen in de stuurgroep GOMV.
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MO

Subsidieaanvraag inzake het programma
Gezonde Slagkracht.
De bijgaande concept-subsidieaanvraag met
betrekking tot Gezonde Slagkracht voor
kennisgeving aannemen.

6

MO

MO

Akkoord.

Vragen artikel 41 Reglement van Orde van
mevrouw Fulmer-Bouwens inzake de gevolgen
van de AWBZ-pakketmaatregel.
De vragen van mevrouw Fulmer-Bouwens te
beantwoorden conform bijgaande brief.
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Besproken.

Akkoord.

Huur groepslokaal basisschool St. Joseph en
BSO MIK.
Ik adviseer u te beslissen:
I. MIK toestemming verlenen om een
groepslokaal te huren in de basisschool
St. Joseph ten behoeve van de
buitenschoolse opvang;
II. Huurcontract opstellen tussen de
gemeente en het MIK inzake de verhuur
van een groepslokaal en bijgaande
kapitaallasten;
III. De huurinkomsten ad € 1.378,46 per
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Akkoord.
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BO &
WO

jaar ten gunste van de post huisvesting
onderwijs te brengen.
Adviezen welstands- en monumentencommissie
27 augustus 2009.

ADVIES

In te stemmen met de adviezen van de
welstands- en monumentencommissie d.d. 27
augustus 2009 m.u.v. de onder punt 1 t/m 3
uitgebrachte adviezen. Hierover zal een
afzonderlijke nota aan u worden voorgelegd.
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BO &
WO






Akkoord.

Advies welstandscommissie;
Weigering van 1 bouwvergunning;
Aanhouden beslissingen op 2 aanvragen
om bouwvergunning.
1. In te stemmen met de adviezen
van de welstandscommissie
d.d. 27 augustus 2009;
2. de door P.A.H. Franssen en de
heer E.H.J. Franssen
ingediende aanvraag om
reguliere bouwvergunning fase
1, aangevraagd op 6 juli 2009,
geregistreerd onder nummer
B1/9003, voor het bouwen van
een woning op het perceel
plaatselijk bekend Dorpstraat
(nog ongenummerd) kadastraal
bekend gemeente Oud
Valkenburg, sectie C, nr. 3140
te Valkenburg aan de Geul te
weigeren;
3. kennis te nemen van het feit
dat de beslissingen op de door
P.A.H. Franssen en de heer
E.H.J. Franssen gevraagde
reguliere bouwvergunningen
fase 1, aanvragen ontvangen op
6 juli 2009, geregistreerd onder
nummers B1/9001 en B1/9002,
beide voor het bouwen van een
woning op een perceel gelegen
aan de Dorpstraat (nog
ongenummerd) te Valkenburg
aan de Geul op basis van artikel
50 van de Woningwet moeten
worden aangehouden.
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Akkoord.
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GW

Toezending protocol Bel- en Herstellijn en
Toezicht & Handhaving aan
Klachtenadviescommissie.
Voor kennisgeving aannemen

11

GW

Akkoord.

Het in- en uitstappen van buspassagiers op de
parkeerplaats Odapark tijdens KVL.
Geen aparte regeling.
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AZ/
BEV

Niet akkoord, het college verwacht een
voorstel voor permanente inrichting.

Vergunning op grond van de Drank en
horecawet t.n.v. Drahnier Consultancy B.V.
voor het pand Th. Dorrenplein 12, Valkenburg
aan de Geul.
Aan verzoeker mededelen, dat na onderzoek
gebleken is, dat de gevraagde vergunning niet
kan worden verleend en daarbij nadrukkelijk te
vermelden, dat geen alcoholhoudende dranken
mogen worden verstrekt.
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Akkoord.

