BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
2 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 25
september 2007.

ADVIES
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Het College verwacht op korte termijn een
voorstel waarin het verplaatsen van de
weekmarkt naar het Theodoor Dorrenplein
aan de orde komt.
Agendatechnisch wordt onderzocht of de
collegevergadering van 9 oktober a.s. 1
uur later kan starten.
Besloten wordt een bloemetje te sturen
naar wethouder Leenders-Habets.
Besloten wordt een extern onderzoek te
laten plaatsvinden bij het Polfercentrum,
dit naar aanleiding van het tekort.
Namens het College wordt een dankbriefje
gestuurd naar de organisatie en de
vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij
het boerenontbijt.

4

FIN

Verzoek Falcon Radio tot kwijtschelding
legeskosten.
Het afwijzende standpunt van de
heffingsambtenaar wordt onderschreven.

5

AZ/
BEV

Voortgang horecanota.

Instemmen met samenstelling
bestuurlijk-ambtelijke werkgroep.
6

BZ

Akkoord.

Aangehouden.

Brief werkgroep Niks aan de Hand over
Openluchttheater Valkenburg.
De brief van de werkgroep Niks aan de
Hand over het Openlucht t heat er
conform bijgaande antwoordbrief

1

Aangehouden.

NR

AFD

RESUME
beantwoorden.

ADVIES

7

KV

Aanschaf aluminium frame en plaatsen
aan weerszijden van de brug over de
Cauberg.
In te stemmen met de aanschaf van 2
aluminium frames en het te laten
monteren aan weerszijden van de brug
over de Cauberg. De kosten van 500,-te dekken uit de post Voorlichting en
Communicatie: Voorlichtingscampagnes
(6002010 34554)

8

GW

Raadsvoorstel aanleg parkeerplaats naast
Albert Heijn.
Het raadsvoorstel aanleg parkeerplaats
naast Albert Heijn in procedure.

9

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.
Besloten wordt dat gevoelige of majeure
ontwikkelingen pro-actief
gecommuniceerd worden met de
dorpsraden.

Engwegen 3 te Schin op Geul.

Via de bijgevoegde brief aan
initiatiefneemster mee te delen dat uw
college in principe en onder voorwaarden
aan het plan wil meewerken.
12

Akkoord, in de reactie aangeven dat mede
gezocht wordt naar alternatieve locaties.

Principeverzoek van Free Style
Architectuur voor de vestiging van een
zorgkliniek op het adres St. Gerlach 2 te
Houthem.
Via de bijgevoegde brief aan Free Style
Architectuur laten weten dat het college
in principe en onder voorwaarden bereid
is om mee te werken aan het
principeverzoek voor het vestigen van
een zorgkliniek in het pand St. Gerlach 2
in Houthem.

11

Akkoord.

Principeverzoek van De Drie
Notenboomen om een Herbergier en een
impresario in het voormalige hotel
Prinses Juliana te vestigen.
Via de bijgevoegde brief aan de Drie
Notenboomen laten weten dat de
gemeente niet meewerkt aan de
vestiging van een Herbergier en een
impresario in het voormalige hotel
Prinses Juliana.

10

Akkoord.

Het verzoek van ProRail Regio Zuid te
Eindhoven om een vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer in verband met het
oprichten en in werking hebben van een

2

Aangehouden.

NR

13

AFD

BO &
WO

RESUME
spoorwegemplacement, op te richten
aan het adres Spoorlaan/Parallelweg te
Valkenburg.

ADVIES

Akkoord te gaan met bijgevoegd besluit,
hetgeen betrekking heeft op het onder
voorschriften verlenen van een
milieuvergunning ten behoeve van het
spoorwegemplacement, op het richten
aan het adres Spoorlaan/Parallelweg te
Valkenburg.

Akkoord.

Neerhem 63: vrijstellingsprocedure.

1. de zienswijze van de heer en
Akkoord.
mevrouw Hendriks ontvankelijk
en ongegrond te verklaren.
2. aan de heer Stassen en mevrouw
Haans vrijstelling en
bouwvergunning te verlenen voor
het aan de achterzijde
uitbreiden van het pand Neerhem
63 te Valkenburg aan de Geul.
3. 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.
14

BO &
WO

Strucht 1 te Schin op Geul:
vrijstellingsprocedure.
1. de zienswijze van de heer van
Gessel ontvankelijk en ongegrond
te verklaren.
2. aan de heer Eijssen vrijstelling
en bouwvergunning te verlenen
voor de bouw van een garage op
de locatie Strucht 1 te Schin op
Geul.
3. het Hoofd van de afdeling
Bouwen en Wonen het mandaat
te verlenen om het besluit en de
bijbehorende bijlagen te
tekenen.

15

BO

Akkoord.

Samenwerking Kerngebiedgemeenten op
het thema Grand Design.
1. Te bepalen dat als thema voor
samenwerking met de
kerngebiedgemeenten gekozen
wordt voor het thema Grand

3

Akkoord.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

Design ;
2. de voorbereidingsgroep uit te
nodigen zo snel mogelijk een
plan van aanpak te presenteren
aan de verschillende colleges.

4

1

Hoorzitting bij Raad van State op 11
december a.s. betreffende aanwijzing
luchtvaartterrein Maastricht.

Deelname door wethouder Kleijnen.

2

Strategische agendadag VNG op 19
oktober a.s. in Sittard.

Het College afmelden vanwege de
studiereis met de raad.

3

Nieuwjaarsreceptie gemeente Heerlen op
10 januari 2008.

V.k.a.

4

Presentatie jeugdroman De engel van
Maastricht op 6 oktober a.s. in
Valkenburg.

Deelname door de wethouders Kleijnen en
Dauven.

5

Bij eenkomst over Beheersbare
voorzieningen, leefbare wijken en
kernen o.a. op 10 okt ober a.s. in
Eindhoven.

V.k.a.

6

Opening nieuwe asfaltcentrale op 17
oktober a.s. in Venlo.

V.k.a.

7

Kunstroute plateau van Margraten op 6
en 7 oktober a.s.

V.k.a.

8

Nationale conferentie
Pandemiebestrijding op 22 november
a.s. in Delft.

V.k.a.

9

Open dag gemeente Beek op 4 november
a.s.

V.k.a.

10

Van kloost ervarken t ot varkensflat op
16 oktober a.s. in Venlo.

V.k.a.

5

1

Verslag MT d.d. 24 september 2007.

V.k.a.

2

Schrijven aan het Platform Broekhem.

Akkoord.

3

Schrijven van de Begeleidingsgroep
programmafinanciering Externe
Veiligheid over samenwerking externe
veiligheid via centrumgemeenten.

V.k.a.

4

Nieuwe adres Bonnema Stienstra.

V.k.a.

5

Schrijven van VEGAL over Essent
Bespaarplan voor Aandeelhouders.

V.k.a.

6

Stadswerk: Wegwijzer naar
kwaliteitsgestuurd beheren.

V.k.a.

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

Voorzitter,

6

