BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 31 juli
2007.
AANWEZIG:
AFWEZIG:

NR
1

AFD
FAZA

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings en wethouder drs. H.M.L. Dauven.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris plv.: ir. J.F. de Groot
Wethouders J.I.M. Kleijnen, mevrouw mr. F.M.W.M. Leenders-Habets en algemeen
directeur/gemeentesecretaris L.T.J.M. Bongarts
RESUME
De notulen van de vergaderingen van
burgemeester en wethouders van 24 juli
2007.

ADVIES

Akkoord. N.a.v. besluitenlijst
handhavingsaktie m.b.t. Ravensbosch
opstarten.
2

P&O

Personeelsaangelegenheden.
Akkoord.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.
Mogelijkheden wandelpaden rond kasteel
Schaloen. De gemeente zal het eigendom
van de wandelbrug claimen en zorgdragen
voor een adequate opslag.

4

FIN

Verzoek tot uitbreiding terras voor het
pand Th. Dorrenplein 16.
Het verzoek om redenen van
verkeersveiligheid afwijzen.

5

AZ/
BEV

Aanhouden.

Plaatsing tijdelijke reclameborden.

Beleidsregels in die zin aanpassen dat
ook plaatsing van tijdelijke
reclameborden wordt toegestaan voor
activiteiten waarvoor geen
evenementenvergunning is vereist, maar
die worden georganiseerd door
plaatselijke sociaal-culturele- en/of
sportverenigingen, charitatieve
instellingen, gemeentelijke instellingen
en rechtspersonen.
6

AZ/
BEV

Uitspraak Bestuursrechter inzake
F.J.M.G. Maenen/burgemeester van
Valkenburg aan de Geul.
Kennis nemen van de uitspraak in beroep
en berusten in het feit, dat ondanks het
gelijk aan de zijde van de gemeente,
betaald moet worden voor de
gerechtskosten.

7

AZ/
BEV

Akkoord.

Vergoeding proceskosten in bezwaarfase
Koreman versus de gemeente.

1

Akkoord.

NR

8

AFD

MO

RESUME

ADVIES

De proceskosten in de bezwaarfase op
basis van het Besluit proceskosten
bestuursrecht een waarde toekenning
van 1 punt en de daaraan gekoppelde
vergoeding ad 322,-- aan juridisch
bureau Maury vergoeden.

Akkoord.

Eindafrekening 2005 Stichting Trajekt.
De gecorrigeerde eindafrekening 2005
van de Stichting Trajekt ad 27.934,11
betaalbaar stellen als volgt:
14.582,60 reserve welzij n
vrijwilligersprojecten;
5.313,60 reserve welzij n inkoop
ouderenadviseur;
4.018,04 reserve welzij n inkoop
jongerenadviseur;
4.019,87 algemene dekkingsreserve;
27.934,11 t ot aal.

9

MO

Algemeen Bestuur GGD ZL.
1. De burgemeester aanwijzen als
nieuw lid in het AB GGD ZL;
2. wethouder Kleijnen aan te
wijzen als vervangend lid;
3. conform artikel 5 de voordracht
van het college van de
burgemeester en wethouders om
de burgemeester en wethouder
Kleijnen af te vaardigen naar het
AB van de GGD ZL, voorleggen
aan de gemeenteraad.

10

MO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord, inclusief tekstuele aanpassing
infobulletin.

Verzoek van de heer M. Scheepers voor
het bouwen van sleufsilo s op het adres
Hekerbeekweg 86 te Valkenburg.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

12

Akkoord.

Huisartsenpost (HAP).
Bijgaand informatiebulletin aan de raad
toesturen.

11

Akkoord.

Akkoord.

Bokkemert 2007.

De gevraagde vergunning voor het
houden van de jaarlijkse Bokkemert op
zondag 21 oktober 2007, onder de
gebruikelijke voorwaarden en kosten, te
verlenen.

2

Akkoord.

NR
13

14

AFD
BO &
WO

BO &
WO

RESUME
Verzoek van de heer F. Huntjens,
Holleweg 2, 6305 PS Schin op Geul voor
het uibreiden van de werktuigenberging.

ADVIES

Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

Akkoord.

Hekerweg 37: handhavingsprocedure,
uitstel ten uitvoerlegging last onder
dwangsom tot dat uw college beslist
heeft op het bezwaar.
De bezwaarmaker meedelen dat ten
uitvoerlegging van de last onder
dwangsom wordt opgeschort tot dat het
college van burgemeester en wethouders
heeft beslist op zijn bezwaarschrift.

15

BO &
WO

Verzoek tot wijziging overeenkomst
(vestiging zakelijk recht), Sint Gerlach 12
te Valkenburg.
De heer Steins van Aelmans berichten
dat:
Gezien het belang tot restauratie van het
monument en de ter plaatse te behalen
kwaliteitswinst, in relatie tot het feit dat
de toekomstige eigenaar van het
monument (de heer Slenter) een
lichamelijke beperking heeft en daardoor
in de toekomst gedeeltelijk voor zijn
inkomen afhankelijk is van de
huurinkomsten van het te realiseren
appartement, uw college heeft besloten
om:

16

BO &
WO

Akkoord.

Akkoord.

Het eerdere besluit te heroverwegen in
die zin dat uw college in deze specifieke
situatie en in de gegeven
omstandigheden kan instemmen met de
volgende aanpassing van de voorliggende
overeenkomst: Dat het appartement aan
derden mag worden verhuurd, op het
moment dat mevrouw Slenter er niet
meer kan wonen, met de beperking dat
de woning samen met het appartement
altijd eigendom van 1 eigenaar moet
blijven.
Zienswijze familie Habets naar
aanleiding van onze brief d.d. 15 juni
2007.
Het verzoek van familie Habets om
handhavend op te treden afwijzen daar
het gebruik van het plat dak als
dakterras, Sint Pieterstraat 18, niet in
strijd is met de geldende wet- en

3

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
regelgeving, in het bijzonder het
Bouwbesluit en het bestemmingsplan.

17

BO &
WO

Contract verlenging blokbrekers voor
gebruik ingang en gangenstelsel
Sibbergroeve.
Besluiten de onderhandelingen over de
gebruikersvergoeding van de ingang en
het gangenstelsel van de Sibbergroeve
met de blokbrekers te starten en hen
daarbij een prijsvoorstel te doen van
23,-- per m3 gebroken mergel jaarlijks
vanaf 2008 geindexeerd met de CPI

18

BO &
WO

GW

GW

prijs wordt bepaald op 23,-- per m3;
geindexeerd met CPI;
contractduur 5 jaar;
integrale groeve exploitatie opstellen;

Aanhouden.
Eerst met provincie overleg over
verplaatsingsmogelijkheden. De gemeente
zal samen met de provincie een alternatief
ontwikkelen om verplaatsing van E. Frissen
naar afslag Beekstraat mogelijk te maken.

Uitwegvergunning Neerhem 53.
Wij adviseren uw college om de heer
Caelen een uitwegvergunning te verlenen
voor het perceel Neerhem 53, waarbij de
inrit gesitueerd wordt in de Hennegats.

20

-

Verzoek van E. Frissen om heroverweging
van het standpunt van 16 mei 2006 over
zijn principeverzoek (uitbreiding
tankstation).
Instemmen met het verzoek van E.
Frissen en in principe meewerken aan
realisatie van bedrijfsbebouwing op het
achterterrein op voorwaarde dat hij de
kosten van het bestemmingsplannetje,
waarin de gemeente de nieuwe
planologische regeling neerlegt, voor zijn
rekening neemt.

19

ADVIES

Akkoord.

Verkeersbesluit aanpassen
verkeerssituaties Schin op Geul.
o

o

o

o

o

De 30 km-zonegrens in de
Hoogbeek verplaatsen naar de
kruising met de Valkenburgerweg
waarbij er tevens een extra
zonegrens gecreëerd wordt op de
Holleweg t.p.v. de bebouwde
komgrens;
Binnen de 30 km/zone in Schin
op Geul de bestaande
voorrangsregelingen opheffen;
Het tweezijdig parkeerverbod op
de Breeweg tussen de kruising
met de Hanewei en de kruising
met de Mauritiussingel opheffen;
De voorrangsregeling op de
spoorbrug aan de
Vinkenbergsestraat omdraaien;
Het parkeerverbod voor fietsen

4

Akkoord.

NR

AFD

RESUME

o

21

GW

ADVIES
en bromfietsen op het
Kerkewegje opheffen;
Het onderbord uit gezonderd
best emmingsverkeer aan het
Oostervoetpad verwijderen.

Bezwaarschrift Platform Broekhem tegen
aangepaste parkeersituatie weg
Broekhem.
Het advies van de bezwarencommissie
overnemen en het bezwaar ongegrond
verklaren.

22

GW

Standpunt Dorpsraad Houthem inzake
realisatie afrit Beekstraat.
Kennis te nemen van de reactie
van de dorpsraad Houthem;
Verkeersarrangement op te
starten;
Overleg op te starten met
Maastricht en Rijkswaterstaat;
De dorpsraad Houthem
antwoorden middels bijgevoegde
concept-brief.

23

BR

Akkoord.

- akkoord;
- mogelijkheden van verplaatsing tankstation ook bij de studie betrekken.
Ook in de brief opnemen.

Veiligheidsaspecten bij repressief
optreden brandweer Valkenburg aan de
Geul Warme RI& E ( warme Risico
Invent arisat ie en Evaluat ie ).
Arbeidsinspectie heeft ingestemd met
regionale aanpak (17 gemeenten) mits de
verschillende gemeentebesturen
daarmee akkoord gaan.
Akkoord te gaan met het voorstel
arbeidsinspectie zodat een gezamenlijke
regionale RI&E wordt opgezet.

5

Akkoord.

1.

Uitnodiging voor het Preuvenemt van
Verpleeghuis Valkenheim op zaterdag 25
augustus a.s. van 12.00-18.00 uur.

Wethouder Dauven (stukken naar
wethouder)

2.

Landelijke opening van Open
Monumentendag op 6 september a.s. in
Hoorn.

V.k.a.

3

Orgelconcerten H. Jozefkerk te
Broekhem op 26 juli 2005 en 2 augustus
2005 om 20.15 uur.

Wethouder Dauven.

6

1.

Verslag van de vergadering van het MT
d.d. 23 juli 2007.

V.k.a.

2

Bespreekpunt: Hoe gaan we om met
(reclame) posters ?

College staat geen wildgroei toe. Faza is
hier verantwoordelijk voor.

3

Dankbetuiging van burgemeester drs. B.
van den Tillaar, burgemeester van
Gulpen-Wittem en echtgenote.

V.k.a.

4

Aanpassen uitgangspunten
bestemmingsplan kern Valkenburg.

Brief naar afdeling BO&WO

5

Dankbetuiging van het echtpaar
Schrijvers-Huntjens uit Schin op Geul.

V.k.a.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul d.d. 7
augustus 2007
Secretaris,

Voorzitter,

7

