BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
20 november 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.

NR
1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 13
november 2007.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

ADVIES
Akkoord.

Besproken.
3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.
- handhaving verkeer Grendelplein;
- stavaza Valkenburg Agenda;

4

FIN

Vraag SP ex artikel 41 RvO om bij de
landelijke overheid te pleiten voor
uitbreiding van de
kwijtscheldingsregeling zodat kleine
ondernemers tot de doelgroep behoren.
De actie tot uitbreiding van de
kwijtscheldingsregeling niet te
ondernemen.

5

FIN

Akkoord met aangepaste brief.

Tweede algehele bijstelling begroting
2007.
De raad te adviseren om de najaarsnota,
die sluit met een overschot van ruim
1,3 miljoen, vast te stellen en de daaruit
voortvloeiende mutaties in de lopende
begroting te verwerken.

6

FIN

Begraving in gemeente Valkenburg aan
de Geul.
Het verzoek afwijzen, omdat de
overledene niet voldoet aan de criteria
genoemd in artikel 3, lid 1 van de
Verordening voor het Beheer van de
gemeentelijke begraafplaatsen.

7

KV

Akkoord.

- Akkoord;
- wel onderzoek naar mogelijkheden
urnenveld.

Donatie aan goed doel i.p.v. het
versturen van kerstkaarten.
Door het college dient aangegeven te
worden welke stichting in aanmerking zal
komen voor een eenmalige geldelijke
bijdrage van 1000,00.

1

- 1 en 2 akkoord, ieder 500,--;
- voor volgend jaar scannen van lokale
mogelijkheden.

NR

AFD

RESUME
De keuze te maken uit de volgende 3
stichtingen:
1. Stichting Comedor El Amiguito;
2. Stichting Bridge Fund Europe uit
Bussum;
3. Stichting Xplore Tanzania
project.
Akkoord te gaan met een van
bijgevoegde voorstellen.

8

BO &
WO

Ingekomen brief Mooi Geulzicht (reg.nr.
3087) m.b.t. overlast/ontwikkelingen
Polfermolengebied.
De brief van Mooi Geulzicht
beantwoorden door middel van
bijgevoegde concept-brief.

9

BO &
WO

Akkoord.

Adviezen welstandscommissie van 25
oktober en 8 november 2007.
In te stemmen met de adviezen van de
welstandscommissie d.d. 25-10-2007 en
8-11-2007.

10

BO &
WO

GW

GW

- Akkoord;
- advies aan college over toepassing van
mergel in algemene zin.

Ùitspraak rechtbank inzake poging tot
zware mishandeling BOA s
Akkoord gaan met de cessie en
schadebedrag. 2 x 300,--, uitbetalen
beide bet rokken BOA s

12

- Akkoord m.u.v. nr. 7;
- nr. 7 opnieuw in college met foto;

Aanvraag om sloopvergunning voor het
slopen van het pand gelegen op het
perceel Berkelstraat 22 te Valkenburg
aan de Geul.
Aan de heer C.J.M.F. Otten, Grotestraat
Centrum 8 te Valkenburg aan de Geul,
onder voorwaarden sloopvergunning te
verlenen voor het slopen van het pand
gelegen op het perceel Berkelstraat 22 te
Valkenburg aan de Geul.

11

ADVIES

Akkoord, inklusief toevoeging secretaris.

Openbare verlichting: Het wijzigen van
het brandrooster van Nacht- naar Avond
+ Ochtendrooster: W08/01
Het wijzigen van het brandrooster van
Nacht- naar Avond + Ochtendrooster:
W08/01.
De aanpassingskosten van 13.778,25
excl. BTW te dekken uit de te realiseren
structurele besparing op de
energiekosten van 9.700,-- excl. BTW
per jaar. Dit voorstel wordt betrokken bij
de samenstelling van de najaarsnota

2

Wachten op reakties dorpsraden. Daarna
opnieuw in college inklusief advies over
LED-verlichting.

NR

AFD

RESUME
2007.
Naar aanleiding van de aangehouden
beslissing van het college d.d. 23-102007 om eerst te overleggen met de
dorpsraden is in het dorpsradenoverleg
d.d. 8-11-2007 deze aanpassing
besproken. De dorpsraden hebben in
beginsel positief gereageerd op deze
wijziging en zullen onderzoeken wat het
draagvlak per kern is.

13

GW

Verzoek ondernemers om het
verwijderen van de bloembak hoek
Grotestraat/Muntstraat/Berkelstraat.
Instemmen met het verwijderen van de
bloembak en plaatsen van dubbele
zitbanken met afvalbakken en daartoe
een krediet van 10.000,-- beschikbaar te
stellen. De aanpassing van het budget
betrekken bij de najaarsnota.

14

GW

FIN

MO

MO

MO

Akkoord.

Brief van een groep bezorgde ouders van
Houthem-St. Gerlach inzake de
instandhouding school.
Antwoorden conform bijgaande brief.

18

Akkoord.

Aanvragen ingevolge de wet IOAZ.
Voorgesteld wordt te besluiten in
overeenstemming met het bijgevoegde
advies onder registratienummer:
IW07001.

17

Akkoord.

Afronding liquidatie gewest Maastricht en
Mergelland
De raad voor te stellen in te stemmen
met de financiele afwikkeling van de
liquidatie van het gewest Maastricht en
Mergelland en ons aandeel in het
liquidatieoverschot, een bedrag van
1.286,-- toe te voegen aan de algemene
middelen.

16

Akkoord. Wethouder Kleijnen voert nader
overleg met ondernemers over bijdrage.

Werkzaamheden kuurpark Cauberg.
-Kennis te nemen van de herstelwerkzaamheden;
-instemmen met de kostenverdeling
tussen Holland Casino en de
gemeente.

15

ADVIES

Afrekening jaarprogramma 2006.
Toepassen artikel 10 Nadere
Subsidieregels Kunst en Cultuur Regio

3

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
Heuvelland 2007-2008.

ADVIES

1. Op grond van artikel 4:37 lid 1
onder c van de Algemene wet
bestuursrecht de Stichting
Spuugh meedelen dat het recht
op subsidie uit het
jaarprogramma 2006 vervalt
omdat niet is voldaan aan de
gestelde voorwaarden.
2. de afrekening schooljaar 20062007 van Bureau Kaleidoscoop,
Cultuur en School vaststellen.
3. op grond van artikel 10 van de
Nadere Subsidieregels Kunst en
Cultuur Regio Heuvelland 20072008 een regionaal
projectsubsidie vaststellen voor:
a. Werkgroep Kunstroute GulpenWittem van 880,-- (definitief)
b. Stichting muziekdagen Eys van
2.357,--- (voorlopig)
c. Stichting Orgelkring Wylre van
500,-- (definitief)
d. Stichting Kunstkring GulpenWittem van 750,-- (definitief)
19

BO &
WO

Pater Tilliestraat ongenummerd, Berg en
Terblijt: verzoek bouw nieuwe
woning(en) op perceel B 2811
(postregistratienummer 3425)
Voor de duur van een jaar onder de
genoemde voorwaarden aan de
aanvrager principemedewerking toe te
zeggen op basis van de
vrijstellingsprocedure van artikel 19, lid
2 WRO voor woningbouw (Voor de duur
van een jaar onder de genoemde
voorwaarden aan de aanvrager
principemedewerking toe te zeggen op
basis van de vrijstellingsprocedure van
artikel 19, lid 2 WRO voor woningbouw
(één vrijstaande woning ) op het perceel
Pater Tilliestraat ongenummerd (Perceel
sectie B, nummer 2811) te Berg en
Terblijt.

20

BO &
WO

Akkoord.

Akkoord.

Mauritiussingel ongenummerd, Schin op
Geul: verbouw nieuwe woning(en) op
percelen 1896 en 2167.
Voor de duur van een jaar onder de
genoemde voorwaarden aan de
aanvragers principemedewerking toe te
zeggen op basis van de

4

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
vrijstellingsprocedure van artikel 19 lid 2
WRO voor woningbouw (één vrijstaande
of één 2-onder-1-kap-woning) op het
perceel Mauritiussingel ongenummerd
(Percelen 1896 en 2167) te Schin op
Geul.

21

BO &
WO

Winterterras bij horecagelegenheid
Grote Straat 8 gedurende de
Sinterklaas/Kerstperiode .
Vergunning te verlenen voor het plaatsen
van een winterterras aan E. Kreutzer
(Café t Vöske, Grote Straat 8), voor de
periode van donderdag 1 november 2007
tot vrijdag 25 januari 2008 onder de
voorwaarden die aan de vergunning
worden gesteld.

22

BO &
WO

ADVIES

Akkoord.

Vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer ten behoeve van het
veranderen en het na die verandering in
werking hebben van de gehele inrichting,
gelegen aan het adres Emmaberg 40 te
Valkenburg.
Akkoord te gaan met het bijgevoegde
ontwerpbesluit, hetgeen betrekking
heeft op het onder voorwaarden
verlenen van een revisievergunning
ingevolge de Wet milieubeheer ten
behoeve van de inrichting, gelegen aan
het adres Emmaberg 40 te Valkenburg.

5

Akkoord.

1

Bestuurlijke roadshow vermindering
regeldruk en verbetering dienstverlening
op 21 november 2007 in Beek.

Evt. ambtelijke deelname.

2

VNG gemeentebeurs 2007 in Utrecht.

V.k.a.

3

Overleg gemeenten Centraal Plateau op
14 januari a.s. om 19.00 uur in Nuth.

Burgemeester.

4

Receptie CV de Boschrave op 24
november a.s. van 17.11 uur tot 19.11
uur in de Holle Eik te Houthem.

Wethouders Kleijnen en Dauven. Kopie
uitnodiging naar wethouders.
Uitgangspunt algemeen: bestuurder biedt
kado aan. De portefeuillehouder bespreekt
dit met afdeling.

5

Wethoudercongres op 21 november a.s.
te Hilversum.

V.k.a.

6

Symposium Welzijnswerk in de
t oekomst ; markt of mens? op 27
november a.s. te Maastricht.

V.k.a.

7

Opening t ent oonst elling Limburgia
Exot ica op 30 november a.s. in Venlo.

V.k.a.

8

Uitreiking F.G. Kordes-Trofee op 12
december a.s. in Den Haag.

V.k.a.

9

Afscheid van de heer R.G.P. Hagenouw
op 12 december a.s. in Kasteel
Hoensbroek.

Wethouder Dauven.

10

Wielerzesdaagse van Maastricht 2007.

V.k.a.

11

Bijeenkomst VLG over bestuurskracht van
gemeenten op 12 december a.s. in
Roermond.

Burgemeester.

12

Ontvangst door directie bierbrouwerij de
Leeuw op 3 of 11 december om 14.00
uur.

Wethouder Dauven gaat op 11 december
2007.

13

Amstel Carnagala 2008 op 19 januari
2007

Akkoord.

6

1

Verslag MT d.d. 12 november 2007.

V.k.a.

2

Hijsen Europese vlag op 13 december
a.s.

V.k.a.

3

Schrijven van Ondernemend Limburg
over het verbeteren van de
dienstverlening klantgerichte overheid.

V.k.a.

4

Circulaire Ministerie van BIZA
ambtstoelage burgemeester en
(onkosten)vergoedingen wethouders,
raads- en commissieleden.

V.k.a.

5

CBS: brandweerstatistiek 2006.

V.k.a.

6

Ontslagbrief wethouder LeendersHabets.

Bijeenkomst inplannen in overleg met
burgemeester en wethouder Kleijnen.

7

Inwonersbetrokkenheid, contouren voor
dorpsraden.

V.k.a.

8

Rapport een geschenk uit de hemel
van de rekenkamercommissie.

Advies naar college (Stukken naar B.
Mennens).

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

Voorzitter,

7

