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

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings en wethouders drs. H.M.L. Dauven, J.I.M. Kleijnen en
mevrouw mr. F.M.W.M. Leenders-Habets.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris l.s.: ir. J.F. de Groot.

NR
1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergaderingen van
burgemeester en wethouders van 21
augustus 2007.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

ADVIES
Akkoord.

Akkoord.
3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.
Onderzoek organisatie bezoek
consuls;
Organiseren burgemeesterstreffen
Heuvelland;
Monumentensubsidies;
Raadsconferentie over:
- samenwerking Heuvelland
- afstemming openbare orde en
veiligheid;
Th. Dorrenplein besproken:
opnieuw op de agenda bij
beantwoording art. 41 vragen;
Portefeuillehouder dorpsraden 1
keer per jaar op werkbezoek bij
dorpsraden;
Reaktiebrief naar Ministerie van
Financiën om van de voorgenomen
BTW-verhoging af te zien m.b.t.
attrakties.

4

MO

Vragen ex artikel 41 RvO van de fractie
AB over het uitblijven van huidhoudelijke
hulp tijdens de vakantie.
De vragen conform de concept-brief
beantwoorden.

5

MO

Bezwaarschriften ingevolge WWB, IOAW,
IOAZ, BBZ en WVG.
Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
adviezen.

6

BO &
WO

Akkoord.

Akkoord.

Zienswijzen van het waterschap Roer en
Overmaas en Coppes Bouwbedrijf gericht

1

NR

AFD

RESUME
ADVIES
tegen het ontwerpbesluit tot het
verlenen van een
monumentenvergunning voor het tijdelijk
verwijderen van
opstuwende/afvoerbeperkende
waterwerken van de Franse Molen en de
Oude Molen.
Ingediende zienswijze van Coppes
Bouwbedrijf niet honoreren. De
zienswijze van het waterschap wel
honoreren en de gevraagde
monumentenvergunningen onder
gewijzigde voorwaarden (die tegemoet
komen aan de wens van het waterschap)
definitief verlenen.

7

BO &
WO

Hoger beroep krakers.

1. kennisnemen van het door de
krakers aangetekend beroep
tegen het ontruimingsvonnis van
de Rechtbank.
2. klacht indienen bij het
Gerechtshof in Den Bosch tegen
de beslissing van de
parketsecretaris om de krakers
niet strafrechtelijk te vervolgen.
8

BO &
WO

BO &
WO

KV

Akkoord.

Op de Bies 18 te Berg en Terblijt:
vrijstellingsprocedure.
1. De zienswijze van dhr. Gorissen
ontvankelijk en ongegrond te
verklaren;
2. aan de heer Den Dulk vrijstelling
en bouwvergunning te verlenen
voor het aan de zijkant en
achterzijde uitbreiden van de
woning Op de Bies 18 te Berg en
Terblijt.

10

Akkoord.

Nieuweweg 25 te Valkenburg aan de
Geul: woningsplitsing.
Aan de initiatiefnemer via de
bijgevoegde brief mee te delen dat uw
college onder de daarin genoemde
voorwaarden bereid is om voor de duur
van één jaar principemedewerking te
verlenen aan de aanvraag tot het splitsen
van het pand Nieuweweg 25 te
Valkenburg aan de Geul.

9

Akkoord.

Plaquette in de wielergalerij van de
gemeentegrot.

2

Akkoord.

NR

11

AFD

BZ

RESUME

ADVIES

Akkoord te gaan met het aanbrengen van
een plaquette in de wielergalerij van de
Gemeentegrot ten behoeve van het
afscheid van Michel Boogerd in
Valkenburg.

Akkoord.

Vervolg Centrumplan.
kennis nemen van de definitieve
second opinion van Metrum;
opdracht verlenen voor de pro
actieve verdiepingsdag.

12

BO &
WO

Aankopen in WVG-gebied.

Aanbieders conform wettelijke
voorschriften meedelen dat de gemeente
de te koop aangeboden onroerende
zaken in beginsel wenst aan te kopen
tegen een nader overeen te komen prijs.
13

BO &
WO

BO &
WO

GW

Akkoord.

Verzoek om vrijstelling van het
bestemmingsplan voor het project hoeve
Genhoes, Oud Valkenburg 17 te
Valkenburg aan de Geul.
1. conform bijgevoegd
vrijstellingsbesluit vrijstelling op
basis van artikel 19 lid 1 WRO
verlenen van het
bestemmingsplan;
2. conform bijgevoegd
bouwvergunningbesluit en de
gestelde voorwaarden
bouwvergunning verlenen;
3. aanvrager in kennis stellen van
uw besluit.

15

Aanhouden.

Bezwaarschrift gericht tegen de
verleende vrijstelling om een deel van
het pand Sibberkerkstraat 59 te mogen
gebruiken t.b.v. een schoonheidssalon.
Het bezwaarschrift, conform het advies
van de commissie voor de
bezwaarschriften, ongegrond verklaren
en het bestreden besluit, nader
gemotiveerd, in stand laten.

14

Aanhouden.

- akkoord;
- definitieve regeling t.z.t. aan college
voorleggen;
- communicatie naar betrokkenen conform
memo.

Behandeling hoger beroep
Grottenaquarium tegen verkeersbesluit
Tour de France.
Instemmen met de voorgestelde

Akkoord, wel eerst mogelijkheden

3

NR

AFD

RESUME
werkwijze.

ADVIES
bedrijfsjuriste nagaan.

16

GW

Bestrijding van de eikenprocessierups.
de aanpak in 2007 ter
kennisgeving aannemen en de
onvoorziene kosten ad 3.000,-betrekken bij de samenstelling
van de najaarsnota;
de aanpak voor 2008 vastleggen
in een plan van aanpak;
in de begrotingssamenstelling
van 2008 e.v. een begrotingspost
ad 5.000,-- opnemen voor de
bestrijding van de
eikenprocessierups.

4

- Akkoord;
- in regionaal verband oppakken.

1

Uitnodiging voor de opening van Mosae
Forum op 26 september a.s.

Burgemeester en wethouder Leenders.

2

Viering van de 100ste verjaardag van
mevrouw Meurders in Zorgcentrum
Oosterbeemd op 26 september a.s.

Burgemeester.

3

Uitnodiging voor het sponsordiner van
Gilde Blauw Sjuut op 30 november a.s. in
Heerlen.

V.k.a.

4

Symposium Toegang t e Paard
verplaatst naar 7 november a.s.

V.k.a.

5

Uitnodiging voor de ploegenvoorstelling
van de Expert Ladies Tour 2007 op 2
september a.s. om 18.00 uur en het
bijwonen van de de etappe op 3
september a.s.

Wethouder Dauven en wethouder Kleijnen.
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1.

Verslag van het MT d.d. 20 augustus
2007.

V.k.a.

2.

Overleg Ronald McDonald Kindervallei.

Stukken naar MO

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

Voorzitter,

6

