BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
16 oktober 2007.
AANWEZIG:
AFWEZIG:

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings en 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 9
oktober 2007.

ADVIES
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

De secretaris zal ter voorbereiding op de
begrotingsvergadering van de raad een
extra college ingelasten d.d. 5-11-2007.
De burgemeester zal namens het college
contact onderhouden met wethouder
Leenders.

4

FAZA

Verkoop AGFA Copydesk, apparaat voor
lezen en printen van bevolkingsgegevens
(Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters)
via microfiches.
De AGFA Copydesk aan
Heemkundevereniging Houthem-St.
Gerlach te verkopen voor 100,--. Dit
bedrag ten gunste te laten komen van de
post kantoormaterialen.

5

MO

Vragen ex artikel 41 RvO AB: plaatsing
van defibrilatoren bij
sportaccommodaties en
gemeenschapshuizen.
Brief beantwoorden conform bijgaand
concept.

6

MO

Akkoord.

Akkoord.

Kamperen buiten een vergunningplichtig
bedrijf in het kader van de door de
scouting te organiseren Jota/Joti.
De gevraagde onheffing verlenen onder
de gebruikelijke voorwaarden voor de
periode 19 t/m 21 oktober 2007 voor
maximaal 60 personen in circa 8 tenten
op het perceel zoals nader aangegeven
op de aan de ontheffing gehechte
tekening.

1

Akkoord.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

7

BO

Vragen ex artikel 41 van het Reglement
van Orde van de fractie IBGV betreffende
de zogenaamde LATrelat ie ValkenburgNut h
Akkoord met bijgaande conceptbrief.

8

BO &
WO

Akkoord, inclusief tekstuele aanpassing

Oud Valkenburgerweg 3 te Valkenburg
aan de Geul: wijziging bestemmingsplan.
Aan de aanvraag van de heer Otermans
Akkoord.
om het bestemmingsplan te wijzigen,
zodat op de locatie Oud
Valkenburgerweg 3 te Valkenburg aan de
Geul de bouw van één woning mogelijk
wordt, mee te werken door het opstarten
van de procedure op grond van artikel 23
lid 2 van het best emmingsplan Kern
Valkenburg .

9

BO &
WO

Aanbod van de rechtbank om mediation
toe te passen planschade Hendriks,
Casinoplein.
Geen gebruik maken van het voorstel tot
mediation (doorverwijzingsvoorziening)
van de rechtbank en dat via de
conceptbrief, bijgevoegd, te laten
weten.

10

BO &
WO

Verzoek om bouwvergunning voor het
vervangen van 5 sanitaire units en
bergingen op het perceel plaatselijk
bekend Hekerbeekweg
(woonwagenlocatie).
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

11

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Intrekken Wet op de openluchtrecreatie.

1. in te stemmen met de
voorliggende concept not a Not a
Kampeerbeleid gemeente
Valkenburg aan de Geul 20072012 .
2. de belangenorganisaties en de
dorpsraden in de gelegenheid te
stellen op de conceptnota te
reageren voor 31 oktober 2007.
12

Akkoord

Principeverzoek van mevrouw
Hogenkamp van Carreer Commitment
voor de vestiging van een Wellness Care

2

Aangehouden.

NR

13

AFD

BO &
WO

RESUME
Center op het adres Plenkertstraat 61 in
Valkenburg.

ADVIES

Via de bijgevoegde brief aan
aanvraagster laten weten dat het college
in principe en onder voorwaarden bereid
is om te werken aan het principeverzoek
voor het tijdelijk vestigen van een
Wellness Care Center in het pand
Plenkertstraat 61.

Akkoord

Vaststellen nadere regels op basis van de
Afvalstoffenverordening van de
gemeente Vallkenburg aan de Geul.
Alle uitvoeringsregels op basis van de
Afvalstoffenverordening op te nemen in
één besluit, conform het opgestelde
concept-besluit.

14

BO &
WO

Aan de Polfermolen ongenummerd te
Valkenburg aan de Geul.
Via de bijgevoegde brief aan de
initiatiefnemer mee te delen dat uw
college in principe en onder voorwaarden
bereid is om aan het voorliggende plan
mee te werken.

15

BO &
WO

Akkoord.

Aangehouden, tussenbericht sturen.

Zienswijze mevrouw Haesen-Frijns naar
aanleiding van ons handhavingsbesluit
d.d. 29 augustus 2007 (bouwen in strijd
met verleende bouwvergunning
Heunsbergervoetpad ongenummerd te
Valkenburg aan de Geul.
Het advies luidt om de zienswijze d.d. 12
september 2007 ingediend door mr.
Pennings namens mevrouw Haesen-Frijns
om onderstaande redenen niet te
honoreren en dus handhavend op te
treden indien niet wordt gebouwd
overeenkomstig de op 7 februari 2006
verleende bouwvergunning:
1. de verleende bouwvergunning is
in strijd met de voorschriften van
het bestemmingsplan maar het
besluit is inmiddels
onherroepelijk;
2. een hoogte van 2.75 cm is
aangevraagd en vergund; de
aanvrager kan dus geen beroep
doen op de maximaal toegestane
hoogte zoals omschreven in het
bestemmingsplan ( te weten 3.00
meter) nu is komen vast te staan

3

Akkoord

NR

AFD

RESUME

ADVIES

dat het niet gaat om een
bijgebouw bij een woning;
3. bij meer dan één controlebezoek
is vastgesteld dat de bouw
afwijkt van het vergunde; de
overkapping is 30 dan wel 32 cm
hoger en het uiterlijk wijkt af;
het meest recente
controlerapport zal aan mevrouw
Haesen worden toegezonden;
4. dat de tractor niet onder de
aangevraagde en vergunde
overkapping past is een
omstandigheid die de
vergunningverlener niet kan
worden tegengeworpen.
16

BO &
WO

Winterterrassen bij diverse
horecagelegenheden gedurende de
Sinterklaas/Kerstperiode.
Vergunning te verlenen voor het plaatsen
van een winterterras aan:
P.J.M. Liplijn (Hotel Limburgia,
Grendelplein 19);
P.Luyten (eetcafé Des Amis,
Grendelplein 18);
A. Diederen (Brasserie Murphy s,
Plenkertstraat 25);
Berkelmans (hotel de Grendel,
Grendelplein 17);
M.Lefel-Heutz (Montagna del
Mondo, Grendelplein 15);
Limpens (Plaza, Grendelplein
16) mits een aanvraag wordt
ingediend en wordt gebouwd
overeenkomstig de in 2006
verleende vergunning;
F.T.J. Luij t en (Café t Hoekj e,
Grotestraat 28-30);
Dhr. M. Boreas (Café-petit
rest aurant Den Aove ,
Plenkertstraat 19).
Voor de periode van donderdag 1
november 2007 tot vrijdag 25 januari
2008 onder de voorwaarden die aan de
vergunning worden gesteld.

17

GW

Akkoord, aandacht voor communicatie
richting de ondernemer.

Uitwegvergunning Grotestraat 60a Berg
en Terblijt.
Wij adviseren uw college om mevrouw
Schrotenboer en uitwegvergunning te
verlenen voor Grotestraat 60a te Berg en
Terblijt.

4

Akkoord.

NR
18

AFD
GW

RESUME
Een streep door de kruisen of een kruis
door de motie?

ADVIES

Gelet op de reacties voor behoud van
kruisen, ontvangen in het kader van de
parkeerevaluatie, vooralsnog niet over te
gaan tot het verwijderen van de kruisen
en deze alsnog betrekken bij de
behandeling van de evaluatie van het
parkeerbeleid in de raadsvergadering van
17 december 2007.

Besloten wordt dat de portefeuillehouder
schriftelijk een herafweging voorlegt aan
de raad. Uitgangspunt hierbij is dat de
portefeuillehouder per direct bereid is de
motie uit te voeren.

5

1

Openingsconcert klassieke muziekweek op
2 november a.s. in het Theater aan het
Vrijthof.

V.k.a.

2

Strategische agendadag VLG op 19
oktober 2007.

V.k.a.

3

Bekerwedstrijd MVV-FC Dordrecht op 30
oktober a.s. in Maastricht.

V.k.a.

4

Najaarsevent voor de lokale overheid
V.k.a.
2007 op 14 november 2007 in Burgers Zoo
te Arnhem.

5

Opening van het Internationale Cultuuren Wetenschapsfestival Euriade 2007 op
2 november a.s. in Heerlen.

Deelname door de burgemeester en
wethouder Dauven.

6

Grote dag voor de kleine gemeenten op
27 november a.s. in Amersfoort.

V.k.a.

7

Bijeenkomst GemeenteMediation op 2
november 2007 in Den Haag.

V.k.a.

8

Deelname harmonie Amicitia Vilt op 20
oktober a.s. aan Bondsconcours in
Roermond.

Deelname door wethouder Dauven

9

Juridisch advies inzake taxatie bij aanen verkoop van Onroerend goed.

Besloten wordt dat de te kopen grond van
het Polfermolengebied getaxeerd wordt
voor een evt. aankoop. Beleidsmatig wordt
de afspraak gemaakt dat per aankoop een
afweging zal worden gemaakt.

6

1

Verslag vergadering MT d.d. 8 oktober
2007.

V.k.a.

2

Open brief van de Statenfractie van
Groen Links m.b.t. bouwen
kolencentrales door Essent.

V.k.a.

3

Mail van de voorzitter van harmonie St.
Rosa uit Sibbe betreffende deelname
tamboers aan bondsconcours te
Brunssum.

V.k.a.

4

Schrijven van de Fietsersbond
betreffende lange en zware vracht aut o s

V.k.a.

5

De Engel van Maastricht.

V.k.a.

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

Voorzitter,

7

