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

AFWEZIG:

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.
Wethouder mr. F.M.W.M. Leenders-Habets.

NR
1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 30
oktober 2007.

ADVIES
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Het College spreekt haar intentie uit om te
gaan samenwerken met de gemeenten
Vaals en Gulpen-Wittem. Het betreft
samenwerking in de volle breedte van de
ambtelijke organisaties (seta-model). De
secretarissen dienen een plan van aanpak
op te stellen dat zowel aan de Colleges als
aan de raden zal worden voorgelegd.

4

BZ

Beantwoording artikel 41 vragen van de
fractie Transperant over ee exploitatie
van Sport- en recreatiecentrum
Polfermolen.
De vragen van de fractie Transperant
conform bijgaande concept
antwoordbrief beantwoorden.

5

GW

Klachten naar aanleiding van de bomen
in de Warande te Schin op Geul.
De afhandeling en antwoordbrief ter
kennisgeving aannemen.

6

GW

Akkoord, inclusief tekstuele aanpassingen.

Akkoord.

Opdrachtverstrekking aanleg tijdelijk
parkeerterrein Louis van der
Maessenstraat.
1. De heer Katerberg te machtigen
om wegenbouw Limburg
opdracht te verstrekken voor de
aanleg van de tijdelijke
parkeerplaats aan de Louis van
der Maessenstraat voor een
totaalbedrag van 63.400,-exclusief BTW;
2. te starten met de daadwerkelijke
uitvoering van de

1

Akkoord, met dien verstande dat de
bomen blijven staan en de prijs hierop
wordt afgestemd.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

werkzaamheden nadat de
kapvergunning onherroepelijk is;
3. de parkeerautomaat ter hoogte
van de Albert Heijn verplaatsen
naar een centralere plaats en
niet overgaan tot het plaatsen
van een extra parkeerautomaat.
7

FIN

Verklaring van het college over de
betrouwbaarheid van de cijfers bij de
IV3-aanlevering ten behoeve van het CBS
inzake de begroting 2008.
Verklaring IV3 inzake de begroting 2008
afgeven.

8

AZ/
BEV

Kamperen na 31 december 2007.

Aan de raad voorstellen om een bepaling
in de Algemene Plaatselijke Verordening
op te nemen, die het verbiedt om buiten
officiële kampeerterreinen te kamperen.
9

BO &
WO

Akkoord.

Akkoord.

Kapelstraat 29 & 31 te Valkenburg aan de
Geul: verlenen vrijstelling en
bouwvergunning.
1. kennis te nemen van de
overeenkomst die de aanvrager
en de indiener van de zienswijze
hebben gesloten.
2. aan de heer Troisfontaine
vrijstelling te verlenen om het
pand Kapelstraat 31 aan de
zijkant uit te breiden en conform
de onder 1 genoemde
overeenkomst de bouw van een
garage op het perceel.
3. aan de heer Troisfontaine
bouwvergunning te verlenen voor
het verbouwen van de panden
Kapelstraat 29 en 31, het
uitbreiden aan de zijkant van het
pand Kapelstraat 31 en conform
de onder 1 genoemde
overeenkomst de bouw van een
garage op het perceel.
4. de directeur van de Dienst
Stedelijke Ontwikkeling & Beheer
en het Hoofd van de afdeling
Bouwen en Wonen en hun
plaatsvervangers het mandaat te
verlenen om het besluit en de
bijbehorende bijlagen te
tekenen.

2

Akkoord.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

10

BO &
WO

Het verlengen van de periode waarin
winterterrassen mogen worden
opgericht.
1. De in de vergunning voor de
winterterrassen gestelde eis
handhaven hetgeen betekent dat
alle winterterrassen voor vrijdag
25 januari 2008 moeten worden
verwijderd.
2. het komende jaar het
vergunningentraject en beleid
rondom de winterterrassen
evalueren.

11

BO &
WO

Uw besluit d.d. 30-10-2007 naar
aanleiding van het voorstel om de
handhaving bouwregelgeving te
actualiseren naar aanleiding van de per 1
april 2007 in werking getreden
gewijzigde woningwet.
Uw besluit te beperken tot het
overnemen van het geformuleerde advies
en de aanvulling op het voorstel, te
weten verdubbeling van de legeskosten
bij achteraf legaliseren van illegale
bouw- en sloopactiviteiten, mee te
nemen in een voorstel aan de raad tot
aanpassing van de legeskosten (dus
organisatiebreed).

12

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Geulhemmerweg 23 te Berg en Terblijt:
uitbreiden woning.
Via de bijgevoegde brief aan de
initiatiefnemer meedelen dat uw college
onder een voorwaarde bereid is om via
het doorlopen van een binnenplanse
vrijstellingsprocedure aan het plan om
Geulhemmerweg 23 uit te breiden.

13

Akkoord.

Akkoord.

Sibberkerkstraat 59: afwijzen
principeaanvraag.
De initiatiefneemster via de bijgevoegde
brief mee te delen dat:
1. het gebruik van de 2e verdieping
als afzonderlijk appartement op
grond van het bestemmingsplan
niet is toegestaan;
2. uw college niet bereid is om aan
de principeaanvraag mee te
werken.

3

Akkoord.

NR
14

15

AFD
BO &
WO

BO &
WO

RESUME
Gedeeltelijke intrekking
milieuvergunning.

ADVIES

Akkoord te gaan met het bijgevoegde
ontwerpbesluit, hetgeen betrekking
heeft op het gedeeltelijk intrekken van
de milieuvergunning, welke op 17 juni
1994 is verleend ten behoeve van het
tankstation annex wasplaats en
herstelwerkplaats, gelegen aan het adres
Vroenhof 84 te Houthem. De intrekking
ziet op de gedeelten van de vergunning,
die het opslaan en afleveren van LPG
betreffen.

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 Broekhem 47
(Bakkerij Huydts) te Valkenburg.
Akkoord te gaan met het bijgevoegde
ontwerpbesluit, hetgeen betrekking
heeft op het onder voorwaarden
verlenen van een vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer ten behoeve van de
inrichting, gelegen aan het adres
Broekhem 47 te Valkenburg.

16

BO &
WO

Akkoord.

Wijziging operationele leaseovereenkomst met betrekking tot de
ondergrondse inzamelcontainers voor
glas, blik en textiel.
Akkoord te gaan met het opnemen van
de volgende bepaling in de leaseovereenkomst : Van Gansewinkel zal de
glas- en blikcontainers, uitsluitend
ledigen op werkdagen en wel tussen
07.30 uur en 19.30 uur. Bij calamiteiten
en rond de feestdagen kan hier in
onderling overleg van afgeweken
worden .

4

Akkoord.

1

Symposium Parels in de stad op 15
november a.s. in Amsterdam.

V.k.a.

2

Margraten Proms op 24 november a.s. in
Margraten.

V.k.a.

3

Officiële opening kerstmarkt
Fluweelengrot op 16 november a.s. om
16.00 uur.

Deelname door het college en de
secretaris.

4

Buitengewone ledenvergadering VNG op
12 november a.s.

V.k.a.

5

Bijeenkomst over Amstel Gold Race op 28 V.k.a.
november a.s. om 10.00 uur in kasteel
Hoensbroek.

6

MKB-meeting op 21 november a.s. in
Maastricht.

5

V.k.a.

1

Verslag vergadering MT op 29 oktober
2007.

V.k.a.

2

Schrijven Falcon Radio betreffende
legeskosten.

Besloten wordt de inning van de
legeskosten te handhaven.

3

Schrijven VNG betreffende werving
deelname aan www.watdoetjegemeente
.nl

V.k.a.

4

Schrijven Werkgroep Niks aan de Hand
betreffende renovatieproject
Daalhemerweg.

De brief beantwoorden door de afdeling
SOB in overleg met de secretaris.

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

Voorzitter,
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