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

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings en wethouders drs. H.M.L. Dauven, mr. F.M.W.M.
Leenders-Habets 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 18
september 2007.

ADVIES
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Ontwikkelingen met betrekking tot de
verkoop van het GGD-gebouw te
Maastricht.
Terugkoppeling van de
aandeelhoudersvergadering van het Licom
door wethouder Dauven.
Verwachte negatieve financiële
ontwikkelingen bij het Polfercentrum. Ter
zake vindt nader onderzoek plaats.
Wethouder Leenders-Habets geeft aan dat
zij om medische redenen de komende
periode afwezig zal zijn.
De burgemeester zal de portefeuilles
Economie, Toerisme en Financiën
waarnemen en wethouder Dauven de
portefeuille Personeel & Organisatie.
Terugkoppeling van het bezoek van
Minister Kramer van VROM aan deze regio
in het kader van de ontwikkeling Stedelijk
Netwerk Zuid-Limburg door wethouder
Kleijnen.
De secretarissen van Nuth en Valkenburg
werken een voorstel uit tot verdere
samenwerking tussen beide gemeenten.
Het voorstel zal zowel aan de raad als aan
het college worden voorgelegd voordat tot
effectuering wordt overgegaan. Het
College steunt de samenwerking.

4

BZ

Thema toegankelijkheid voor iedereen.
- op dinsdag 30 oktober a.s. een ondernemersbijeenkomst organiseren;
- een film laten maken waarin de sterke

1

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
en zwakke punten duidelijk worden en
aanzetten tot verbetering;
- de kosten via de dekkingsreserve verrekenen met het budget economische
activiteiten voor 2008.

5

BZ

Huur en Exploitatieovereenkomst Sporten recreatiecentrum Polfermolen,
Zwembad Koninckswinkel, Sporthal de
Bosdries.
Bijgaande overeenkomst afsluiten met de
Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV.

6

MO

MO

MO

MO

Akkoord.

Raadsagenda 29 oktober 2007.
1. het presidium voorstellen de
nota Kunst in de Openbare
Ruimte van de agenda van de
gemeenteraad van 29 oktober te
halen en te verplaatsen naar de
gemeenteraadsvergadering in
maart 2008;
2. akkoord gaan met het in de nota
onder punt 5 vermelde tijdpad;
3. de nota Kunst in de Openbare
Ruimte als agendapunt opvoeren
voor de vergadering van de
commissie CSWO van 8 oktober
a.s.

9

Akkoord.

Jaarverslag Leerplicht Maastricht &
Mergelland 2005/2006 en jaarverslag
voortijdig schoolverlaten Maastricht en
Mergelland 2005/2006
Via het presidium aan de gemeenteraad
voor te stellen:
- het jaarverslag Leerplicht Maastricht &
Mergelland 2005/2006 vast te stellen;
- het jaarverslag Voortijdig Schoolverlaten Maastricht & Mergelland 2005/
2006 voor kennisgeving aan te nemen.

8

Akkoord.

Verordening financiële en materiële
gelijkstelling onderwijs gemeente
Valkenburg aan de Geul.
Via het presidium aan de gemeenteraad
voor te stellen, de commissie CSWO
gehoord, de Verordening financiele en
materiële gelijkstelling onderwijs
gemeente Valkenburg aan de Geul vast
te stellen.

7

ADVIES

Agendapunten raadsvergadering 29

2

Akkoord.

NR

10

AFD

MO

RESUME
oktober 2007.

ADVIES

Het presidium voorstellen:
1. het agendapunt welzijnsplan
wordt onderdeel van het 4
jarenbeleidsplan WMO en komt in
de raadsvergadering van 17
december 2007 aan de orde;
2. het agendapunt herijking
subsidies agenderen voor de
raadsvergadering van 17
december 2007.

Akkoord.

Besluitvorming (financiële)
verantwoording van
subsidietoekenningen in het kader van
het Regionaal Actieprogramma
Cultuurbereik Heuvelland 2005-2008
(RAC)
1. Op grond van artikel 4:23, lid 3
sub a van de Algemene wet
bestuursrecht
a. De regionale
projectsubsidie voor de
Zangvereniging St.
Caecilia Gulpen 2006
definitief vaststellen op
2.500,-b. De regionale
projectsubsidie voor de
gemeente Margraten
2006 definitief
vaststellen op 20.000.
c. De regionale
projectsubsidie voor de
Stichting de Kopermolen
Vaals 2006 definitief
vaststellen op 1.500,-2. de instellingen meedelen dat de
vaststelling geschiedt onder
voorbehoud van goedkeuring
door Gedeputeerde Staten van
Provincie Limburg.
3. de totaal onder 1a, b en c
genoemde subsidiebedragen
minus eventueel verstrekte
voorschotsubsidies ten laste
brengen van het door de
Provincie Limburg toegekende
subsidiebedrag van 89.169,--.

11

MO

Afrekening subsidie uit het
Leefbaarheidsfonds van de Provincie
Limburg ten aanzien van

3

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
gemeenschapshuis de Blokhut met
betrekking tot de verbouwing c.q.
renovatie van het gemeenschapshuis.
1. Akkoord te gaan met het
terugvorderen van het bedrag
van 6.194,92 van St icht ing de
Blokhut voor ten onrechte
ontvangen subsidie in het kader
van het Leefbaarheidsfonds 2005
van de Provincie Limburg;
2. Het bestuur van Stichting de
Blokhut uitnodigen voor een
gesprek met ondergetekende en
de heer J. Wauben om het
besluit van uw college toe te
lichten;
3. Het bestuur van Stichting de
Blokhut via bijgaande brief
informeren nadat het
bovenstaande gesprek heeft
plaatsgevonden.
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MO

BR

BO &
WO

BO &
WO

BO &

Akkoord.

Verzoek om bouwvergunning voor het
gedeeltelijk vergroten van de
woonkamer op het perceel Schuttershof
26 te Berg en Terblijt van de heer D.A.J.
Loo.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

16

Akkoord.

Verzoek om bouwvergunning voor het
uitbreiden van de woning op het perceel
Ravensbos 9 te Valkenburg aan de Geul
van de heer R.M.H. Ackermans.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

15

Akkoord.

Rampenplan gemeente Valkenburg aan
de Geul.
Vaststellen Rampenplan 2007 deel 1 en 2
gemeente Valkenburg aan de Geul
conform artikel 3 lid 1 Wet op Rampen
en Zware Ongevallen.

14

Akkoord.

Benoeming burgemeester tot
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke
Stand.
De burgemeester te benoemen tot
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke
Stand.

13

ADVIES

Woningbouw in het buitengebied:

4

Akkoord.

NR

17

AFD
WO

BO &
WO

RESUME
Hekerbeekweg ongenummerd te
Valkenburg aan de Geul.

ADVIES

Via de bijgevoegde brief aan de
initiatiefnemer mee te delen dat het
college van burgemeester en wethouders
geen principemedewerking wil verlenen
aan zijn principeaanvraag om op locatie
Hekerbeekweg ongenummerd te
Valkenburg aan de Geul woningbouw
mogelijk te maken.

Akkoord.

Pilot hockeyclub: stedenbouwkundig plan
woningbouw Vilt; offerte Arcadis
vervolgopdracht.
1. kennisnemen van de
stedenbouwkundige schetsen van
de potentiële woningbouwlocatie
Vilt en het stedenbouwkundig
plan voor Vilt in hoofdopzet
accorderen;
2. kennisnemen van het voorstel
van de afdeling Financiën om als
dekking voor de ontbrekende
16.200,-- een onttrekking aan de
reserve Welzijn te plegen;
3. kennisnemen van de instemming
van de budgetbeheerders
(Afdeling MO) van deze reserve
met deze oplossing onder
voorwaarde dat opbrengsten van
het project na afronding
terugvloeien naar het taakgebied
sport ;
4. de vervolgopdracht voor dit
project, volgens de offerte van
Arcadis aan genoemd bureau
opdragen.

18

BO &
WO

Vestiging van dag-horecazaak in het pand
Walem 47: principe-aanvraag.
De initiatienemer via bijgevoegde brief
mee te delen dat uw college in principe
en onder voorwaarden bereid is aan het
initiatief mee te werken.

19

BO &
WO

Akkoord.

Akkoord.

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

5

Aangehouden.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

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.
20

GW

Raadsvoorstel beheersverordening
algemene begraafplaatsen.
Akkoord gaan met het in procedure
brengen van bijgaand raadsvoorstel
inzake de beheersverordening algemene
begraafplaatsen en het onderwerp via
het presidium agenderen voor de
raadsvergadering van 29 oktober 2007

21

GW

Akkoord.

Raadsvoorstel aanleg parkeerplaats naast
Albert Heijn.
Het raadsvoorstel aanleg parkeerplaats
naast Albert Heijn in procedure brengen
en de raadsleden per infobulletin
berichten dat reeds op zeer korte
termijn de realisatie ter hand wordt
genomen, uitgaande van de formele
instemming en kredietvotering achteraf
door de raad.

6

Aangehouden, in de raad bespreken in het
kader van de begrotingsbehandeling. De
financiële dekking nader uitwerken.

1

Symposium op Rotterdam Airport op 4
oktober a.s. over luchtschepen als
duurzame optie.

V.k.a.

2

Buitengewone Algemene
Ledenvergadering VNG op 12 november
a.s.

V.k.a.

3

Uitnodiging BZK gemeentedagen in
oktober en november 2007.

V.k.a.

4

Grensoverschrijdende workshops met
informatie en uitwisseling van ideeën
over het nieuwe Interreg programma
betreffende grensoverschrijdende
samenwerking op 4 oktober a.s. in het
MECC.

V.k.a.

5

Open dag Jan Linders op 17 november
a.s.

V.k.a.

6

50-jarig huwelijksfeest echtpaar
Ramaekers-De Munter op 13 oktober a.s.

Wethouder Dauven.

7

Bijeenkomst Ned. Mij voor Nijverheid en
Handel op donderdag 4 oktober a.s. van
12.00-14.00 uur.

Deelname door de burgemeester
(afhankelijk van de agenda) en de
secretaris.

8

Tibetfestival in Polfercentrum.

V.k.a.

9

Deelname aan concours door Harmonie
Deelname door wethouder Dauven aan het
van Koninklij k Walram s Genoot schap van concours.
Valkenburg op 14 oktober a.s. in Venlo.
Generale repetitie op 12 oktober a.s. om
19.00 uur in Valkenburg.

10

Limburgse bestuurdersdag 2007 op 14
november a.s.

Deelname door het College.

11

Bespreking begroting 2008, inclusief de
consequenties van de
septembercirculaire.

Akkoord met de gepresenteerde
voorstellen en tekstuele aanpassing inzake
de dekking van verkeersmaatregelen
Reinaldstraat.

12

Ontwikkelingen met betrekking tot het
brouwerij terrein De Leeuw.

Het College besluit de brief van november
2006 nader aan te scherpen.
Uitgangspunten hierbij zijn dat het college
uitgaat van economisch-toeristisch
versterkende ontwikkelingen bij het
brouwerij terrein. Daarnaast worden de
ontwikkelingen bij het brouwerij terrein
en hotel Palanka separaat afgewogen.

7

1

Verslag MT d.d. 17 september 2007.

V.k.a.

2

Schrijven over de startbijeenkomst
vervolgmonitor bestuurskracht
gemeenten.

V.k.a., kopie naar de raadsleden.

3

Jaarverslag 2006 van Europa Decentraal,
kenniscentrum Europees recht en beleid
voor decentrale overheden.

V.k.a.

4

Schrijven van de Werkgroep Niks aan de
Hand over de sluiting van het
Openluchttheater.

V.k.a.

5

Schrijven van SGBO over benchmarking.

V.k.a.

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

Voorzitter,

8

