BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 3 juli
2007.
AANWEZIG:
Wethouders J.I.M. Kleijnen, drs. H.M.L. Dauven en mevrouw mr. F.M.W.M. LeendersHabets.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris : L.T.J.M. Bongarts.
AFWEZIG:
Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings.
NR
1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 26 juni
2007.

ADVIES
Akkoord, met dien verstande dat
toegevoegd wordt dat de burgemeester de
portefeuille van de loco-burgemeester
waarneemt indien die afwezig is.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Afhandeling stukken ter afdoening door
het college van B&W. De betreffende
brieven zullen per omgaande worden
beantwoord ook al is terzake nog geen
finaal besluit genomen.
Terugkoppeling door wethouder Kleijnen
van het portefeuillehoudersoverleg fysiek
en economie.
Terugkoppeling door wethouder Dauven
van de conferentie over de toekomst van
het schap.
Het College constateert dat de griffier nog
steeds geen gebruik heeft gemaakt van de
aangeboden ondersteuning van de
ambtelijke organisatie om het RIS-systeem
operationeel te maken voor de raadsleden.
Dit ondanks de afspraken die terzake zijn
gemaakt tussen de voormalige
burgemeester, de griffier en de secretaris.

4

FAZA

Afsluiten leveringsovereenkomst
(Openbare verlichting, gas,
gemeentehuis en klein zakelijk)
elektriciteit Vast & Zeker met een
looptijd van 1 jaar ( 1 januari 2008-31
december 2008).
Akkoord te gaan met een overeenkomst
voor de levering van elektriciteit met
Essent BV voor de gemeentelijke
objecten (Openbare verlichting, gas,
gemeentehuis en klein zakelijk). Dit voor
een periode van 1 jaar (1 januari 2008-31
december 2008).

5

AZ/
BEV

Intrekking drank- en horecavergunning
Grieks restaurant, Rijksweg 122.

1

Akkoord.

NR

6

AFD

MO

RESUME

ADVIES

Voornemen uitspreken tot intrekking van
DHW-vergunning en vergunninghouder de
mogelijkheid geven binnen een week
zienswijze tegen dit voornemen kenbaar
te maken.

Akkoord.

Verlenen van incidentele subsidie voor
het organiseren van een kermis in 2007
in de kernen Broekhem en Vilt.
Akkoord te gaan met de organisatie van
de kermissen in 2007 in de kernen
Broekhem en Vilt door respectievelijk de
Stichting Platform Broekhem en
Harmonie Amicitia Vilt. Voor de
organisatie hiervan de respectievelijke
bedragen ad 1250,-- en 900,-- als
subsidie beschikbaar te stellen.
Aan het verlenen van de subsidie de
voorwaarde te verbinden dat achteraf
een financiële verantwoording van de
besteding van de subsidie wordt overlegd
aan onze gemeente.

7

MO

Bezwaarschrift ingevolge het Bbz 2004.
Voorgesteld wordt te besluiten in
overeenstemming met het bijgevoegde
advies.

8

BZ

FIN

Aangehouden.

Casinofonds.
1. Richting de directie van Holland
Casino aangeven dat de
vrijvallende bijdrage uit het
Casinofonds van 45.378,-- per
jaar besteed kan worden aan de
evenementen van de
Evenementenstichting;
2. Richting Evenementenstichting
aan te geven dat deze bijdrage
gebruikt moet worden voor de
nieuwe evenementen die de
stichting heeft voorgesteld en
voor wekelijks entertainment in
het centrum;
3. Na 3 jaar samen met Holland
Casino evalueren over de
georganiseerde evenementen in
relatie tot de verstrekte
bijdrage.

9

Akkoord.

Akkoord.

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

Aangehouden.

2

NR

AFD

RESUME
verkeersveiligheid afwijzen.

ADVIES

10

BO &
WO

Aanvraag monumentenvergunning voor
het verbouwen/aanbouwen en
restaureren van het pand Sint Gerlach 12
in Valkenburg aan de Geul.
Een ontwerp-besluit tot het verlenen van
de gevraagde vergunning nemen. Het
ontwerp-besluit publiceren en zes weken
iedereen ter inzage leggen en iedereen
de gelegenheid bieden om zienswijzen
naar voren te brengen. Indien geen
zienswijzen worden ingediend, het
besluit tot het verlenen van de
gevraagde vergunning mandateren aan
de directeur Stedelijke Ontwikkeling en
Beheer.

11

BO &
WO

Bezwaarschrift gericht tegen de
verleende bouwvergunning voor het
bouwen van een overkapping op het
perceel Strabeek 9 in Valkenburg aan de
Geul.
Het bezwaarschrift, conform het advies
van de commissie voor de
bezwaarschriften, ongegrond verklaren
en de bestreden vergunning in stand
laten.

12

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Verzoek van de heer J. Lemmens,
Strabeek 41 te Valkenburg om
bouwvergunning te verlenen voor het
verbouwen van het pand Strucht 16-16a
en het bouwen van een garage bij de
woning Strucht 16-16a te Schin op Geul.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

13

Akkoord.

Akkoord.

Aanvraag monumentenvergunning voor
het oprichten van een bakoven op het
perceel Oud Valkenburg 1 in Schin op
Geul.
Een ontwerpbesluit tot het verlenen van
de gevraagde vergunning nemen. Het
ontwerpbesluit publiceren en zes weken
voor iedereen ter inzage leggen en
iedereen de gelegenheid bieden om
zienswijzen naar voren te brengen.
Indien geen zienswijzen worden
ingediend, het besluit tot het verlenen
van de gevraagde vergunning
mandateren aan de directeur Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer.

3

Akkoord.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

14

BO &
WO

Handhaving wegens gebruik in strijd met
de voorschriften van het
bestemmingsplan van het perceel
Hekerweg 37 door eigenaar E. GeertsWierts.
Handhavend op te treden jegens de heer
E. Geerts-Wierts in die zin dat hem een
last onder dwangsom wordt opgelegd van
250,-- per geconstateerde overtreding
met een maximum van 20.000,--. De
heer Geerts-Wierts krijgt een week om
alsnog een einde te maken aan de
illegale detailhandelactiviteiten op het
perceel Hekerweg 37.

15

BO &
WO

Akkoord.

Gebruik perceel ten oosten van
woonwagencentrum Hekerbeekweg.
Instemmen met het starten van de
vrijstellingsprocedure op basis van
artikel 17 WRO;

Akkoord.

Instemmen met het ontwerpbesluit om
vrijstelling te verlenen op grond van
artikel 17 WRO, voor de duur van
maximaal vijf jaar voor het gebruik van
het perceel aan de oostkant van de
woonwagenlocatie Hekerbeekweg,
kadastraal bekend, gemeente Valkenburg
01, sectie C, nr. 1497, nu bestemd als
agrarisch gebied met landschappelij ke
en/ of nat uurlij ke waarden , als
tijdelijke standplaats voor drie
woonwagens en voor de bouw van drie
sanitaire units.
16

BO &
WO

Aanvraag monumentenvergunning voor
het tijdelijk verwijderen van opstuwende
/afvoerbeperkende waterwerken bij
zowel de Franse molen (Lindenlaan 30)
als de Oude Molen (St. Pieterstraat 2A) in
Valkenburg aan de Geul.
Twee ontwerpbesluiten tot het verlenen
van de gevraagde vergunningen, onder
voorwaarden, nemen. De
ontwerpbesluiten publiceren en zes
weken voor iedereen ter inzage leggen
en iedereen de gelegenheid bieden om
zienswijzen naar voren te brengen.
Indien geen zienswijzen worden
ingediend, de besluiten tot het verlenen
van de gevraagde vergunningen
mandateren aan de directeur Stedelijke

4

Akkoord.

Ontwikkeling en Beheer.
17

BO &
WO

Verzoek om bouwvergunning te verlenen
voor het gedeeltelijk uitbreiden van
rest aurant El Cast illo op het perceel
plaatselijk bekend Muntstraat 6 te
Valkenburg van mevrouw DassenWijenbergh (wijziging op eerder
verleende bouwvergunning).
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

18

BO &
WO

Woningbouw in het buitengebied:
Konijnsgracht ongenummerd te
Valkenburg aan de Geul.
Via de bijgevoegde brief aan de heer en
mevrouw Jammertzheim-Wijnands
meedelen dat het college van
burgemeester en wethouders geen
medewerking wil verlenen aan hun
principeaanvraag om op het perceel
Konijnsgracht ongenummerd te
Valkenburg aan de Geul woningbouw
mogelijk te maken.

19

BO &
WO

GW

GW

GW

Akkoord.

Verzoek Fietsersbond om toetreding tot
verkeersadviescommissie.
Het verzoek honoreren en de
Fietsersbond uitnodigen voor de
eerstvolgende bijeenkomst van de
verkeersadviescommissie.

22

Akkoord.

Uitspraak Rechtbank Maastricht inzake
beroep Grottenaquarium tegen
verkeersmaatregelen Tour de France.
Kennisnemen van de beslissing van de
rechter waarbij het bezwaar van het
Grottenaquarium ongegrond verklaard
wordt.

21

Akkoord.

Eigendomsoverdracht complex Thermea
2000 inclusief Thermaetel.
Gevraagde toestemmingen voor de
leveringsakte en de hypotheekakte
verlenen met dien verstande dat twee
aanpassingen worden doorgevoerd in de
hypotheekakte.

20

Akkoord.

Akkoord.
Tevens wordt besloten dat een
vertegenwoordiger van het
Gehandicaptenplatform vanaf heden
eveneens structureel wordt uitgenodigd
voor de verkeersadviescommissie.

Ontheffingsaanvragen Theodoor
Dorrenplein.

5

Ontheffing verlenen conform de
voorgestelde regels.

23

GW

Akkoord.

Reiniging centrum Valkenburg.
kennis nemen van de ervaringen
die opgedaan zijn met de
ingehuurde veegmachines in
Valkenburg centrum;
kennis nemen van het
alternatieve voorstel en
instemmen met een nadere
uitwerking.

24

GW

Herinrichting Berkelplein.
inloopavond organiseren op
maandag 24 september;
de geraamde kosten voor
herinrichting van het Berkelplein
opnemen in de begroting (nieuw
beleid);
de kosten dekken uit de extra
parkeeropbrengsten als gevolg
van vermindering foutparkeren in
sectoren en verschuiving vanuit
goedkopere parkeer terreinen;
na verwerking van de reacties
van de inloopavond het werk
aanbesteden.

25

GW

BR

Akkoord, met dien verstande dat het
college er van uitgaat dat de kosten
worden gefinancierd uit de extra
parkeeropbrengsten. Het College gaat
derhalve uit van budgettaire neutraliteit.

Aanpassingen infra rondom parkeerplaats
sporthal de Bosdries.
Wij adviseren uw college om Janssen e
Jong Infra opdracht te verstrekken voor
een bedrag van 24.755,-- exclusief BTW
voor de aanpassingen van de infra
rondom de sporthal de Bosdries.

26

Akkoord.

Akkoord.

Aanvraag gebruiksvergunning (vergunning
brandveilig gebruik) voor het bouwwerk,
gelegen Cauberg 19 te Berg en Terblijt.
Gebruiksvergunning verlenen aan
Carehotel Residence Domaine Cauberg
onder de gestelde voorwaarden voor het
bouwwerk Cauberg 19 te Valkenburg aan
de Geul.

6

Akkoord.

1.

Uitnodiging voor de Limburgse
Bestuurdersdag op 14 november a.s. in de
regio Peel en Maas.

2.

Uitnodiging viering eerste lustrum van de V.k.a., bericht van verhindering sturen.
Stichting F.A.M.E en aanwezig te zijn bij
officiële startschot op zaterdag 7 juli a.s.
om 18.00 uur.

7

V.k.a.

1.

Kaart van Basissport Limburg.

V.k.a.

2

Informatie over VGZ Estafette
Mergelland.

V.k.a.

3

Verslag kwartaaloverleg WMO-raad op 20
maart jl.

V.k.a.

4

Verslag van de bijeenkomst van het
WMO-platform Valkenburg in Schin op
Geul op 8 mei jl.

V.k.a.

5

Afschrift brief van het IVN
Consulentschap Limburg aan GS van
Limburg betreffende het coalitieakkoord
2007-2011.

V.k.a.

6

Verslag van de vergadering van het MT op V.k.a.
25 juni 2007.

7

KLIC , Wegwijzer in een onzichtbare
wereld.

V.k.a.

8

Schrijven van het LOGA betreffende de
indexering van de bovenwettelijke
werkloosheidsuitkering.

V.k.a.

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

Voorzitter,

8

