BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
21 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 14
augustus 2007.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

ADVIES
Akkoord.

Besproken.
3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.
Bestuursvergadering VVV- Zuid Limburg.

4

BZ

Maandrapportage juli 2007
Openluchttheater.
1) De maandrapportage voor
kennisgeving aannemen;
2) In te stemmen met het voorstel
van de exploitant aangaande de
week van de nostalgie.

5

BZ

Beantwoording artikel 41 vragen van AB
over evenementen in Valkenburg.
De vragen van de fractie AB conform
bijgaande antwoordbrief beantwoorden.

6

BZ

BZ

MO

- Op wensenlijst plaatsen;
- E-goverment heeft hogere prioriteit;

Afrekening 2006 Stichting Trajekt.
Wij stellen u voor akkoord te gaan met
de eindafrekening 2006 van de Stichting
Trajekt en het overschot ad 1797,54
terug te vorderen en te verrekenen met
het subsidie t en behoeve van meer
bewegen voor ouderen 2006 .

8

Akkoord.

Een loket voor de sector Burgerzaken.
Het project geintegreerde front office op
te nemen in de wensenlijst en een hoge
prioriteit toe te kennen.

7

1). V.k.a.;
2). Akkoord.

Akkoord.

Artikel 41 raadsfractie SP:
Persoonsgebonden Budget.
De artikel 41 vragen van de SP
beantwoorden conform bijgaande brief.

1

Akkoord.

NR
9

AFD
MO

RESUME
Uitvoeringsplan Inburgering 2007-2009.
1. Akkoord te gaan met de
voorstellen in het bijgaande
Uitvoeringsplan Inburgering 20072009;
2. vaststellen van het resultaat van
de gunning van de aanbesteding
Wet Inburgering 2007, die is
uitgevoerd in samenwerking met
de gemeente Maastricht en de
overige Heuvellandgemeenten.

10

MO

BO &
WO

Akkoord. Er wordt gekozen voor scenario
2.

Aanvraag om sloopvergunning voor het
slopenvan het asbesthoudend dakbeschot
van de woning Emmaberg 16 te
Valkenburg aan de Geul.
Aan de heer Gielkens, Emmaberg 16,
6301 ER Valkenburg aan de Geul
sloopvergunning te verlenen voor het
slopen van het asbesthoudend
dakbeschot van de woning Emmaberg 16.

12

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Beslissing van het college d.d. 7 augustus
2007 op het bezwaarschrift van de
Faunabescherming van vogelvrij naar
kogelvrij gericht t egen de aan de heer
Laeven verleende bouwvergunning voor
het plaatsen van een hoogzit op het
perceel Hekerweg 29 in Valkenburg aan
de Geul.
1. het bezwaarschrift gegrond
verklaren; het bestreden besluit
herroepen en daarvoor in de
plaats een beter gemotiveerd
besluit nemen of:
2. het bezwaarschrift ongegrond
verklaren en het bestreden
besluit nader gemotiveerd in
stand laten en alsnog vrijstelling
verlenen op basis van artikel 54,
lid II sub 8 van het
best emmingsplan Buit engebied
1994

13

Akkoord.

Aanvragen ingevolge WWb (inclusief
langdurigheidstoeslag), IOAW, IOAZ en
BBZ.
Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
adviezen.

11

ADVIES

Intrekking nadere eisen.

2

Akkoord.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1. Middels bijgevoegde conceptAkkoord.
brief aan mevrouw H. HendriksRamekers bekend te maken, dat
uw college voornemens is de voor
Le Baroque (Grotestraat Centrum
29 te Valkenburg) geldende
nadere eisen in te trekken;
2. mevrouw H. Hendriks-Ramekers
in de gelegenheid te stellen om
naar aanleiding van uw
voornemen een zienswijze in te
dienen.
14

BO &
WO

Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan
Cent rum Valkenburg .
Instemmen met aanpassing van de
uitgangspuntennotitie en deze alsnog
voorleggen op 17 september 2007, via
het presidium, aan de gemeenteraad
zoals in bijgevoegd conceptraadsvoorstel en besluit is verwoord.
Het concept-raadsvoorstel en
raadsbesluit (als nagezonden stuk)
opnemen op de agenda van de commissie
SOB van 28 augustus 2007 en een
schematische toelichting, waaruit de
context van de uitgangspuntennotitie
blijkt, aan de commissieleden sturen.

15

BO &
WO

Akkoord. Formulering nader bekijken.

Verzoek tot heroverweging met
betrekking tot negatief
principestandpunt m.b.t. openen bed &
breakfastvoorziening op het adres
Bergstraat 45.
1. uw principebesluit handhaven en Akkoord.
dus geen medewerking verlenen
aan het toestaan van een bed en
breakfast voorziening op deze
locatie vanwege strijdigheid met
het geldende bestemmingsplan
Kernen Valkenburg aan de
Geul en st rij digheid met de op 2
juli 2007 door de gemeenteraad
vast gest elde beleidsnot it ie bed
& breakfastvoorziening gemeente
Valkenburg aan de Geul ;
2. aanvrager (conform bijgevoegde
brief) in kennis te stellen van uw
besluit.

16

BO &
WO

Tijdelijke en permanente
verstevigingsmaatregelen in de
gemeentegroeve.

3

NR

AFD

RESUME
1. Kennis nemen van de reeds
ondernomen actie inzake de
tijdelijke versteviging van een
plafonddeel in de gemeentegrot;
2. GeoControl opdracht verlenen
voor een geologisch advies
inzake de ondersteuning van een
aantal plafonddelen in de
gemeentegroeve;
3. op basis van bovenstaand advies
een keuze te maken voor
ondersteuning of verankering van
de bewuste plafonddelen en voor
de uitwerking en uitvoering
daarvan bij een aantal
gespecialiseerde bedrijven
offertes aan te vragen;
4. de benodigde bouwvergunning
aan te vragen;
5. de uitvoering van de voorziening
in de periode januari-februari
2008 te plannen

17

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.

18

BO &
WO

BO &
WO

Aanhouden.

Adviezen welstandscommissie van 16
augustus 2007.
In te stemmen met de adviezen van de
welstandscommissie d.d. 16 augustus
2007.

19

ADVIES
Akkoord.

Akkoord.

Koningswinkelstraat 40: Principeaanvraag
oprichten bebouwing op eigendom
gemeente en welstandsadvies.
Instemmen met het advies van de
welstandscommissie van 21 juni 2007 en
aan de initiatiefnemer meedelen dat het
college van burgemeester en
wethouders:
1. niet bereid is om het perceel te
verkopen omdat dit mogelijke
toekomstige ontwikkelingen in
het gebied in de weg staat;
2. geen principemedewerking
verleent omdat het bouwplan in

4

Akkoord.

NR

AFD

RESUME

ADVIES
strijd is met redelijke eisen van
welstand.

20

BO &
WO

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.

21

GW

Artikel 41 vragen coalitiepartijen inzake
parkeerbelijning Broekhem-Zuid.
De coalitiepartijen antwoorden dat het
verwijderen van de parkeervakken als
wens aangekaart wordt bij de
parkeerevaluatie eind 2007. Het is
vervolgens aan de raad om aan te geven
of dit wel of niet uitgevoerd wordt.

22

GW

SOB

Akkoord. Brief aanpassen.

Resultaten en consequenties
veiligheidsinspectie bomen 2007.
Kennis nemen van de
inspectieresultaten.

23

Aanhouden. Schaderegeling moet zwart op
wit gesteld worden met alle betrokkenen
alvorens het college tot besluitvorming
overgaat.

V.k.a.

Invent arisat iest udie gevolgen Verdrag
van Aarhus .
a. in te stemmen met het
voorliggende plan voor het
houden van een
implement at iest udie Verdrag
van Aarhus ;
b. het bedrag van 7.000,-beschikbaar te stellen, te putten
uit de post reserve Milieu

5

Aanhouden.

1

Manifestatie Detailhandel &
bereikbaarheid op 6 september 2007 in
Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag.

Stukken naar wethouder Leenders.

2

Symposium Op volle kracht vooruit met
Op-Zuid op 21 sept ember a.s. van
12.30-17.00 uur in het Evoluon.

V.k.a.

3

Business-to-business sessie Mot ivat ie en
sport en business op 6 september a.s. in
het World Trade Center Heerlen Aachen.

V.k.a.

4

Uitnodiging voor het
Koningsvogelschieten op 1 september
a.s. in Houthem-St.Gerlach.

Naar burgemeester en wethouders.

5

Feest bij Jan Linders op 17 november
a.s.

V.k.a.

6

Datum halfjaarlijks overleg met KHN.

Wethouder Leenders.

7

Uitnodiging voor de opening van Mosae
Forum op 26 september 2007.

Volgende week terug.

6

1.

Verslag van de vergadering op 13
augustus 2007.

V.k.a.

2.

Jaarverslag 2006 van de Seniorenraad
Valkenburg aan de Geul.

V.k.a.

3

Schrijven van de heer H.B. Pot over de
inhoud van het kabelpakket in
Valkenburg aan de Geul.

Stukken naar wethouder Dauven.

4

Verzoek deel te nemen aan de nieuwe
compact e gemeent emonit or De St aat
van de gemeent e .

V.k.a.

5

Schrijven van het Platform Detailhandel
Nederland over het verbod op
geprepareerde voorwerpen en
j ammers

V.k.a.

6

Dankbetuiging van het echtpaar van
Gerwen-Meurders.

V.k.a.

7

Schrijven van Licom betreffende
Intratuin Heerlen en Kerkrade.

V.k.a.

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

Voorzitter,

7

