BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
4 december 2007.
AANWEZIG:

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings.
Wethouders drs. H.M.L. Dauven en J.I.M. Kleijnen.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris: L.T.J.M. Bongarts.
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RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 27
november 2007.

ADVIES
Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Terugkoppeling door wethouder Dauven
van het bestuurlijk overleg van het
Veiligheidsoverleg en de stuurgroep
Coffeecorner van 29-11 jl. De
burgemeester neemt contact op met R.
Paulssen om te bezien of deelname van
onze gemeente aan de zgn. 0-meting
gewenst is (de 0-meting heeft betrekking
op het meten van overlast van
drugsrunners, coffeeshops, enz.).
Terugkoppeling van de gezamenlijke
raadsbijeenkomst van de
kerngebiedgemeenten door wethouder
Kleijnen.
Wethouder Kleijnen is niet aanwezig in de
collegevergadering van 11-12-2007.
Besloten wordt dat wethouder Kleijnen
gemachtigd is de problematiek van de
muur (de muur dient verhoogd te worden)
bij de parkeerplaats naast AH op te lossen.
Het College neemt kennis van de subsidieaanvraag inzake de vermindering
gemeentelijke administratielasten.
Terzake volgt een nieuw voorstel.
Besloten wordt positief te reageren op het
verzoek van de gemeente Vaals om
gezamenlijk met de gemeente GulpenWittem de VLG-dag op 12-11-2008 te
organiseren.
Terugkoppeling van het bestuurlijk overleg
door de burgemeester inzake de
samenwerking met de gemeenten Vaals en
Gulpen-Wittem. Aan de raad zal in maart
via het Presidium een gezamenlijk voorstel
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worden voorgelegd.
Terugkoppeling door de burgemeester van
het overleg met het bestuur van de
Kasteelruïne.
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FIN

Raamovereenkomst NRG Benelux BV
Nashuatec.
Afsluiten raamovereenkomst.

5

BO &
WO

Akkoord.

Ontwikkelingen Pradou gebouw.

Gezien het grote problematische gehalte
van de toekomst van dit gebouw (lees
project) instemmen met het voorstel van
Wonen Zuid om de toekomstplannen van
het gebouw mondeling te presenteren en
toe te lichten en pas daarna een besluit
te nemen over verdere deelname qua
personele capaciteit en qua
kostenverdeling.
6

BO &
WO

Bezwaarschrift gericht tegen opgelegde
last onder dwangsom wegens strijdig
gebruik van perceel met bestemming
agrarisch gebied met hoge
landschappelijke waarden (Walem 55;
maatschap Dullens)
Het bezwaarschrift deels gegrond en
deels ongegrond verklaren en het
bestreden besluit in stand te laten onder
een nadere motivatie. Het maximaal te
verbeuren bedrag aan dwangsommen
verlagen naar
5000,--. Het verzoek om vergoeding
van de proceskosten afwijzen.
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BO &
WO

Besloten wordt Wonen Zuid uit te nodigen
voor een gesprek met een delegatie van
het College (burgmeester, wethouder
Kleijnen, secretaris).

Akkoord, het college vraagt in z n
algemeenheid aandacht voor het adequaat
hanteren van het motivatiebeginsel.

1.Intrekken Wet op de
Openluchtrecreatie;
2. Verzoek tot vestiging van kamperen
bij de boervoorziening op de locatie
Keutenberg 8 te Schin op Geul.

1. in te stemmen met de voorliggende
concept not a Kampeerbeleid
gemeente Valkenburg aan de Geul
2008-2012 .
2. aan de raad via de bijgevoegde
raadsnota voor te stellen om de
not a Kampeerbeleid Gemeent e
Valkenburg aan de Geul 20082012 vast t e st ellen.
3. Via de bijgevoegde brief aan de

2

1. Aangehouden;
2. In het kader van het project Grand
Design met de
kerngebiedgemeenten wordt deze
nota ingebracht in het project om
harmonisatie van het beleid
terzake te bewerkstelligen;
3. Vooruitlopend op het gestelde
onder ad 2 wordt besloten een zo
kort mogelijke procedure te
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initiatiefnemer mee te delen onder
welke voorwaarden het college aan
de aanvraag wenst mee te werken.

GW
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Akkoord.

Afsluiting VROM-breed onderzoek
gemeente Valkenburg aan de Geul.
1. Kennisnemen van de brief van de
VROM-inspectie van 27 november
2007;
2. binnen de komende
begrotingscyclus (2009 en
verder) ruimte creëren voor de
door de Inspectie dringend
noodzakelijk geachte personele
uitbreiding op de gebieden Bouwen Woningtoezicht en
Ruimtelijke Ordening.
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Akkoord, met dien verstande dat de
provincie verzocht wordt mee te betalen
aan het onderzoek.

Principeverzoek van HVN Architecten
voor de bouw van twee woningen op het
adres Koningswinkelstraat 50
Via de bijgevoegde brief aan de
aanvrager laten weten dat de gemeente
niet meewerkt aan het verzoek.
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Aangehouden. Wethouder Kleijnen zal
terzake het initiatief nemen.

Haalbaarheid Transferium Beekstraat.
Instemmen met de voorgestelde
werkwijze. De kosten te dekken uit de
post reserve Afrit Beekst raat , de heer
Katerberg machtigen voor
opdrachtverlening voor de
werkzaamheden zoals beschreven in de
offerteaanvraag.
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initiëren, die leidt tot
toestemming voor 15
campingplaatsen voor de heer
Crombach.

Parkeren vrachtwagens.
Blijven inzetten op een oplossing voor
het parkeren van vrachtwagens op het
terrein van busbedrijf Het Zuiden.
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ADVIES

Akkoord.

Conceptakte + volmacht betreffende
kettingbeding en vestiging
erfdienstbaarheden Bergervliet te Berg
en Terblijt.
1. instemmen met aangehechte
conceptakte;
2. ondertekenen volmacht ten
behoeve passeren akte;
3. notariskantoor Coenen te Echt
informeren over uw instemming.
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Akkoord.
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Oud Valkenburgerweg 3 te Valkenburg
aan de Geul: wijziging bestemmingsplan.

ADVIES

Conform het wijzigingsplan op grond van
artikel 8 lid 5 sub 8.29 van het
best emmingsplan Kern Valkenburg
voor de locatie Oud Valkenburgerweg 3
te Valkenburg aan de Geul een wijziging
van dit bestemmingsplan vast te stellen.
Hierdoor wordt de bouw van één woning
mogelijk.

Akkoord.

Adviezen welstandscommissie van 22
november 2007.
In te stemmen met de adviezen van de
welstandscommissie d.d. 22-11-2007.

15

BO &
WO

Zienswijzen over het bouwplan van
Wonen Zuid voor de bouw van 21
appartementen op het perceel Vroenhof
92.
De schriftelijke zienswijzen ontvankelijk
en ongegrond verklaren en vrijstelling
verlenen op grond van artikel 19 lid 2
WRO voor het plan van 21
appartementen, bedoeld voor senioren,
te bouwen op het terrein van voormalig
Mechanisatiebedrijf Frissen op het adres
Vroenhof 92 te Houthem.
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Akkoord.

Zwerfvuilproject 2008.

1. In het voorjaar van 2008 een
zwerfvuilproject te organiseren
voor de Valkenburgse scholen;
2. de kosten voor het organiseren
van een zwerfvuilproject als
volgt te dekken:
- kosten drukwerk/voorlichting en
gastlessen door CNME (
4433,00 incl. BTW): post
6.723.010.341.10 (Voorlichting
Milieu) van de begroting 2008;
- kosten gemeentewerken/
manuren, stortkosten en materialen ( 6.660,00 incl. BTW):
post 6.721.010.346.9 (verwijderen illegale stortingen) van de
begroting 2008.
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Akkoord.

Vaststellen van een hogere grenswaarde
als bedoeld in de Wet geluidhinder, ten
behoeve van een het adres Oud
Valkenburgerweg 3 te bouwen woning.
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Akkoord.
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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 een woning aan het
adres Oud Valkenburgerweg 3 te
Valkenburg 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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GW

Kapvergunning Prinses Beatrixsingel 21.
De kapvergunning voor een esdoorn
staande op het adres Prinses
Beatrixsingel 21 te weigeren. De
aanvrager informeren middels
bijgevoegde antwoordbrief.
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P&O

AZ/
BEV

Akkoord.

Toepassing artikel 7 van het
Rechtspositiebesluit wethouders
(opclassificatie van de gemeente)
Aan de raad voor te stellen om aan het
college van Gedeputeerde Staten van
Limburg te verzoeken toepassing te
geven aan het bepaalde in artikel 7 van
het Rechtspositiebesluit wethouders voor
de huidige zittingsperiode van de
gemeenteraad.
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Akkoord.

Verzoek van IVN tot kwijtschelding van
bouwleges.
Het verzoek niet in te willigen omdat op
grond van de legesverordening geen
kwijtschelding mogelijk is.
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Akkoord.

Plan van aanpak bestrijding
eikenprocessierups.
Het college wordt geadviseerd:
- het plan van aanpak als nieuw beleid
vast te stellen;
- het plan van aanpak ter kennisgeving
aan de gemeenteraad aan te bieden;
- het plan van aanpak ter kennisgeving
aan de provincie Limburg toe te sturen.
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Akkoord.

Ouw Wieverbal 2008.
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Akkoord.
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Instemmen met de gemaakte afspraken
voor 2008.

Akkoord.

Programma huisvesting onderwijs 2008
op grond van de verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Valkenburg aan de Geul.
Voorgesteld wordt om het
huisvestingsprogramma 2008 conform
voorstel vast te stellen. Met de
financiële consequenties is rekening
gehouden in de programmabegroting.

24

MO

De kermissen in de dorpskernen laten
organiseren door een commerciële
kermisexploitant gedurende de komende
vijf jaar.
De kermissen in de dorpskernen
(uitgezonderd Berg en Valkenburg
Centrum) gunnen aan de kermisexploitant,
de heer Terlinde.
Contractueel harde afspraken maken
over de volgende zaken:
De exploitant draagt alle kosten
van de kermis. De kosten van gas
en elektra worden gedragen door
de gemeente Valkenburg aan de
Geul.
Het terrein wordt gratis ter
beschikking gesteld door de
gemeente Valkenburg aan de
Geul.
De exploitant verplicht zich om
gedurende vijf
achtereenvolgende jaren in alle
dorpskernen (uitgezonderd Berg
en Valkenburg Centrum) een
kermis te organiseren.
De exploitant garandeert een
kwalitatief verantwoorde kermis
met voldoende voorzieningen.
De exploitant stelt verenigingen
in de gelegenheid om een eigen
tap neer te zetten en/of
etenswaren te verkopen.
Op verzoek van de wethouder wordt deze
nota eerst aan het college aangeboden
voor overleg voordat deze aan de
dorpsraden wordt voorgelegd.
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Akkoord.

1. Concept verslag van een
vergadering van het bestuur van

6

Akkoord.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

de sportraad Valkenburg aan de
Geul op 2 oktober 2007.
2. Concept verslag van de Algemene
Ledenvergadering van de
Sportraad Valkenburg aan de
Geul op 17 oktober 2007.
Het bestuur van de Sportraad Valkenburg
aan de Geul mededelen dat u:
1. het concept verslag van de bestuursVergadering van de Sportraad van 2
oktober 2007 voor kennisgeving aanneemt;
2. het concept verslag van de
Algemene Ledenvergadering van
de Sportraad van 17 oktober 2007
Voor kennisgeving aanneemt;
3. mede op advies van het bestuur
van de Sportraad in het voorjaar
2008 een evaluatiebijeenkomst
organiseert voor de instellingen die
in het kader van de not a renovatie en gedeeltelijke privatisering buit ensport complexen vanaf
maart 1993 hebben meegewerkt
aan de privatisering van de opstallen c.q. complexen, doch onder
de nadrukkelijke voorwaarde dat
men hier geen enkele verwacht ing
uit mag afleiden.
26
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Bebouwen open locatie in Berg en
Terblijt: principeaanvraag.
De initiatiefnemer via de bijgevoegde
brief te berichten dat het College van
Burgemeester en Wethouders in principe
en onder voorwaarden bereid is om mee
te werken aan de aanvraag.
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Akkoord.

Het besluit van 27-11-2007 aan te
scherpen in dier voege dat het besluit
akkoord is met dien verstande dat slechts
sprake mag zijn van maximaal 4 woningen.
Dit overeenkomstig principebesluit d.d. 1
mei 2007.

Aanpassing raadsvoorstel herijking
subsidies.
De Commissie CSWO heeft geadviseerd
het raadsvoorstel Herijking
subsidiebeleid en vaststelling van de
Grondslagen voor de vast st elling en
berekening van subsidies aan plaatselijke
en regionale inst ellingen op de volgende
punten aan te passen:
a) Bij de subsidies waar indexering
van toepassing is (dus niet de
waarderingssubsidies) wordt, in
afwijking van het raadsvoorstel,
het subsidie jaarlijks met 1½ %
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Akkoord met het advies van de Commissie
CSWO en het raadsvoorstel op deze punten
aanpassen.
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geïndexeerd;
b) Toegevoegd wordt dat
buurtverenigingen een
startsubsidie kunnen krijgen van
200,- Euro, indien aan de
daarvoor gestelde voorwaarden
wordt voldaan;
c) Aan de instellingen waarvan het
subsidie wordt beëindigd dan
wel instellingen die vanaf 2008
minder subsidie ontvangen dan
in 2007 wordt, als overbrugging,
in 2008 nog 50% van de te
ontvangen subsidie in 2007 dan
wel van het negatieve verschil
verstrekt.
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1

Uitnodiging certificaatuitreiking WIN
Nieuwkomers en Oudkomers op 13
december 2007 in Margraten.

Deelname door wethouder Dauven.

2

Opening t ent oonst elling Binnenst e
buit en, buit enst e binnen op 4 december
2007 om 17.00 uur.

V.k.a.

3

Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente
Heerlen op 10 januari 2007.

V.k.a.

4

Nieuwjaarsontvangst Provinciaal Bestuur
op woensdag 2 januari 2008 van 17.0019.00 uur.

Deelname door het College.

5

MKB-Limburg Ondernemerssymposium op
18 december 2007 om 20.00 uur.

V.k.a.

6

Dies natalus Universiteit Maastricht op 11
januari 2008 a.s. in Maastricht.

Vooralsnog deelname door de
burgemeester.

7

Nieuwjaarsbijeenkomst VVV ZuidLimburg in Holland Casino op 9 januari
2008 vanaf 15.00 uur.

Deelname door de burgemeester,
wethouder Kleijnen en de secretaris.
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Bijeenkomst Nederlandse Mij voor
Nijverheid en Handel op 13 december
a.s. van 12.00-14.00 uur.

Vooralsnog deelname door het college en
de secretaris (aanmelding gebeurt ter
plekke).
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1

Verslag vergadering MT d.d. 26 november
2007.

V.k.a.

2

Notulen VOR vergadering op 22 augustus
2007.

V.k.a.

3

Dankbetuiging van de heer Rigo en
mevrouw Fievez.

V.k.a.

4

Schrijven van Wonen Zuid over A-status
Wonen Zuid.

V.k.a.

5

Knipselkrant afscheid Michael Boogerd.

V.k.a.

6

Schrijven van mevrouw van Dungen.

Afhandeling in overleg met de
burgemeester (overleg met P. Steijns).

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul d.d.
11 december 2007
Secretaris,

Voorzitter,
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