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

AFD

RESUME

ADVIES

NR
1

FAZA

De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 20
januari 2009.

Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Terugkoppeling door de burgemeester en de
wethouders van de verschillende
commissievergaderingen.
Terugkoppeling door wethouder Weerts van de
vergadering inzake de verkoop van Essent aandelen.
Besloten wordt de woningbouwcorporaties te
verzoeken een haalbaarheidsonderzoek op te starten
om de woonwagenstandplaatsen en de huurwagens/chalets over te nemen.

4

KV

Uitzending Carnavalsoptocht TV
Valkenburg 2009.
Akkoord te gaan met het voorstel om de
bijdrage te verlenen en deze bijdrage af
te boeken van de post voorlichting.

5

FIN

Vraag ex artikel 41 van de fractie IBGV
over de vrijwilligersverzekering.
De fractie IBGV te informeren over uw
besluit tot deelname aan de
vrijwiligersverzekering.

6

BO &
WO

Akkoord.

Akkoord, interne afstemming afdelingen Financiën MO regelen.

Beantwoording brief “Mooi Geulzicht”
Voorgesteld wordt om middels
bijgevoegde conceptbrief te reageren op
de ingekomen brief van “Mooi
Geulzicht”.

1

Akkoord

7

BO &
WO

Reactie van de adviseur van de heer
Kroonen, Strucht 48 op uw
principestandpunt van 27 mei 2008.
1. Akkoord te gaan met het
ambtelijk advies van 29 oktober
2008 (het besluit daarover heeft
u in de vergadering van 11-112008 aangehouden) en daaraan
de volgende aanvullende
voorwaarde verbinden: dat een
beplantingsstrook moet komen
tot aan de Geul i.v.m. het zicht
vanuit de Mauritiussingel en dat
ook meer solitaire bomen tussen
Geul en de kampeerplaatsen
moeten komen i.v.m. het uitzicht
vanaf de richting van Walem
(aandacht voor de vijfde gevel);
2. de heer Kroonen het
collegestandpunt over zijn
reactie op de door de gemeente
gestelde voorwaarden, zoals
verwoord in het advies van 11-112008 en de hiervoor genoemde
aanvullende voorwaarde,
schriftelijk meedelen.
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MO

Akkoord.

Deelname pilot Voor en Vroegschoolse
Educatie (VVE) Moelejaan Zuid Limburg.
I. Te besluiten deel te nemen aan
de pilot VVE-Moelejaan van 1
maart 2009 tot en met 31
december 2010;
II. Bij de stuurgroep VVE-Moelejaan
voor de duur van de pilot een
aanvraag in te dienen voor een
subsidie van in totaal €
140.267,00;
III. Indien het subsidie ad €
140.267,00 beschikbaar wordt
gesteld, dit subsidie door te
sluizen naar de Stichting
Peuterspeelzalen Valkenburg aan
de Geul voor het realiseren van
VVE in 4 peuterzalen;
IV. Te besluiten dat, onder
voorbehoud van goedkeuring van
deelname aan de pilot, voor de
duur van de pilot een aanvullend
subsidie VVE aan de Stichting
Peuterspeelzaalwerk Valkenburg
aan de Geul wordt verstrekt van
in totaal € 11.277,00;
V. Het aanvullend subsidie voor een
bedrag van € 7.500,-- te putten
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Akkoord.

uit de post “Activiteiten WMO”
en voor een bedrag van €
3.777,00 te putten uit de reserve
welzijn;
VI. Akkoord te gaan met bijgaande
comcept subsidiebeschikking aan
de Stichting Peuterspeelzaalwerk
Valkenburg aan de Geul.
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BO &
WO

Illegale bouwwerken en gebruik in strijd
met de bepalingen van het
bestemmingsplan Buitengebied 1994
resp. Kernen Valkenburg op het perceel
Strabeek 7.
De eigenaar van het perceel Strabeek 7,
in een voornemen tot handhaving,
schriftelijk mede te delen welke
overtredingen op 15 december 2008
tijdens een vooraf aangekondigde
controle door onze toezichthouder zijn
geconstateerd.
Per overtreding zal worden aangegeven
of en hoe deze gelegaliseerd kan worden.
De eigenaar wordt vervolgens een termijn
gegund waarbinnen een aanvraag
ingediend kan worden bij de afdeling
bouwen en wonen dan wel de overtreding
ongedaan gemaakt kan worden.
Na de gegunde termijn wordt bekeken of
er een aanvraag is ingediend en/of de
overtredingen nog voortduren.
Als de eigenaar niet wenst mee te werken
is uw college bevoegd handhavend op te
treden middels bestuursdwang of het
opleggen van een last onder dwangsom.
De eigenaar wordt in de gelegenheid
gesteld alvorens uw college een definitief
handhavingsbesluit neemt, een
zienswijze kenbaar te maken binnen 4
weken na verzenddatum van uw
voornemen tot handhaving.
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BO &
WO

Akkoord.

Vaststellen van een hogere grenswaarde
als bedoeld in de Wet geluidhinder, ten
behoeve van twee aan het adres Sint
Gerlachstraat ongenummerd te bouwen
appartementen.
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 twee
appartementen aan het adres

3

Akkoord.

Sint Gerlachstraat ongenummerd
te Houthem mogelijk te maken.
2. het ontwerpbesluit openbaar
bekend te maken en binnen de
termijn van tervisielegging een
openbare zitting te houden.
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BO &
WO

Behandeling zienswijze en besluitvorming
inzake vrijstelling Fransche Molen ten
behoeve van een functiewijziging
Voorgesteld wordt om:
1. de ingekomen zienswijzen als
niet steekhoudend te oordelen;
2. de gevraagde vrijstelling ex
artikel 19, derde lid WRO te
verlenen.
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GW

Akkoord.

Werkzaamheden buitendienst Toezicht &
Handhaving: verantwoording 2008 en
planning 2009.
Voor kennisgeving aannemen.

Akkoord.
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