BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 30 mei
2007.
AANWEZIG:
Burgemeester drs. C.A.C.M. Nuijtens.
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.

NR
1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 22 mei
2007.

ADVIES
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Terugkoppeling van wethouder Leenders
n.a.v. de vergadering van de Commissie
EFT.
Terugkoppeling van de burgemeester van
zijn afscheidsbijeenkomst met de
dorpsraden.

4

FIN

Beantwoording technische vragen n.a.v.
de vergadering commissie onderzoek
jaarrekening 2006 d.d. 16 mei 2007.
Ter kennisname.

5

FIN

Akkoord.

Voorjaarsnota 2007.
De voorjaarsnota vaststellen en de
financiële consequenties verwerken in de
meerjarenbegroting. Verder wordt
voorgesteld om het voor dit planjaar
berekende voordelig saldo, vermeerderd
met het positief resultaat van de
jaarrekening 2006, totaal een bedrag
van 1,6 miljoen, in te zetten voor nieuw
beleid en de discussie over de concrete
invulling van dat bedrag te betrekken bij
de begroting 2008.

6

AZ/
BEV

Akkoord.

Verzoek mevrouw van Kooten om
huwelijk te laten sluiten door de
burgemeester van Landgraaf.
Instemmen met verzoek en de heer
L.H.F.M. Janssen te benoemen tot
buitengewoon ambtenaar burgerlijke
stand uitsluitend voor dat huwelijk.

1

Akkoord.

NR
7

8

AFD
AZ/
BEV

MO

RESUME
Evaluatie Ouw Wieverbal 2007.

ADVIES

Instemmen met adviezen voortvloeiende
uit de evaluatie en vervolgens evalueren
met de ondernemersafvaardiging uit het
centrum.

Akkoord.

Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ en BBZ
jaar 2006.
Via het presidium de gemeenteraad
voorstellen met het gevoerde werk- en
inkomensbeleid over 2006 in te stemmen
door het beleidsverslag WWB, IOAW,
IOAZ en BBZ vast te stellen.

9

MO

Waterschade Stella Maris College.
Ik adviseer u het verzoek om vergoeding
van waterschade t.b.v. het Stella Maris
College af te wijzen, omdat uit het
onderzoek uitgevoerd door de
verzekering is gebleken dat de schade is
ontstaan ten gevolge van achterstallig
onderhoud.

10

MO

2.een bedrag van Euro 16.000,-- dekken
uit de reserve welzijnsactiviteiten
waaraan destijds de middelen voor
verdere professionalisering en
deskundigheidsbevordering zijn
toegevoegd en het resterende bedrag ad
Euro 1.766,-- te dekken uit de reguliere
begrotingspost 6.650.010/4.2238;
3. de stichting Peuterspeelzaalwerk
Valkenburg aan de Geul hiervan in kennis
stellen.

MO

Akkoord.

Verzoek om een aanvullende financiële
bijdrage beschikbaar te stellen voor
deskundigheidsbevordering van het
peuterspeelzaalwerk in Valkenburg aan
de Geul.
1.Consent opdracht verstrekken voor een
bedrag van Euro 17.766,- exclusief BTW
cursus Speelplezier aan te bieden aan 6
peuterspeelzaalleidsters van de Stichting
Peuterspeelzaalwerk Valkenburg aan de
Geul;

11

Akkoord.

Verzoek van de Stichting Streekmuseum
Land van Valkenburg om een subsidie te
verlenen in het project Art Valkenburg,

2

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
Valkenburg meet s Hundert wasser
1. De Stichting Streekmuseum Land
van Valkenburg in de organisatie
van Art Valkenburg op grond van
artikel 3 lid 3 van de
Kaderverordening
Subsidieverst rekking Welzij n
een subsidie verlenen van Euro
3.500,-- onder de voorwaarde
dat de Stichting aangeeft dat de
activiteit mede tot stand is
gekomen dankzij een financiële
bijdrage van de gemeente
Valkenburg aan de Geul;
2. Het bedrag putten uit de post
incident ele subsidies (Euro
2.500,--) en de post
Economische act ivit eit en ( Euro
1.000,--).

12

MO

MO

MO

Akkoord.

Raadsnot a verst rekken van een bij drage
in het vervangen van kegelmachines .
De raadsnot a verst rekken van een
bijdrage in het vervangen van
kegelmachines conform concept
vaststellen en via het presidium ter
besluitvorming voorleggen aan de
gemeenteraad.

14

Akkoord.

Heuvelland Fiets 4 Daagse Valkenburg
aan de Geul.
De stichting Fiets 4 Daagse Heuvelland
wordt een waarderingssubsidie verleend
van Euro 3.500,--. Het maatschappelijke
en economische belang van dit
evenement erkennen en subsidiëren voor
een periode van maximaal vijf jaar
(eerste drie jaar Euro 3.500,--, vierde
jaar Euro 1.750,-- en vijfde jaar Euro
875,--). Daarna wordt geen subsidie meer
verleend.
De kosten voor 2007 putten uit de post
incident ele
subsidies (6.541.030.4.2397). Voor de
overige jaren meenemen bij de
samenstelling van de
gemeentebegroting.

13

ADVIES

Akkoord.

Vragen artikel 41 RvO CDA-fractie
Valkenburg aan de Geul inzake
ontwikkelen Campus Polfermolen
Bijgaande brief te laten uitgaan naar de

3

Akkoord, aandacht voor tekstuele

NR

AFD

RESUME
CDA-fractie ter beantwoording van de
vragen ex artikel 41 RvO inzake
ontwikkelen Campus Polfermolen.

15

BO &
WO

Feestelijke opening Berkelpoort.

ADVIES
afstemming op de passages terzake in de
voorjaarsnota.

1. Instemmen met de voorgestelde
Akkoord.
opzet voor de festiviteiten
rondom de opening van de
gerestaureerde Berkelpoort en
hiertoe de nodige middelen
beschikbaar te stellen uit de post
promot ie middeleeuwse
cult uurhist orie ;
2. u al dan niet positief uit te
spreken over het uitbreiden van
de expositie en het gebruik van
de historygroup in het weekend
van 23 en 24 juni 2007.
3. akkoord te gaan met bijgevoegde
brief aan de Stichting Vestingstad
Valkenburg.
16

GW

Brieven Platform Broekhem en
Bewonersbelangenvereniging Oranje
Nassau inzake belijning Broekhem.
Geen aanpassingen meer doen aan de
huidige belijning en dit kenbaar maken
middels bijgevoegde conceptantwoorden.

17

BO &
WO

Verzoek om bouwvergunning te verlenen
voor het verbouwen van het pand door
o.a. het realiseren van een
kantoorfunctie op de begane grond en
het realiseren van een bovenwoning op
de verdieping van het pand aan de
Gosewijnstraat 16 te Valkenburg aan de
Geul door E.H.R. van den Broek,
Stationsstraat 52 te Schinnen.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

18

BO &
WO

Akkoord.

Verzoek om bouwvergunning te verlenen
voor het wijzigen van de voorgevel en
het herinrichten van de begane grond bij
de panden Grotestraat Centrum 43-45 en
Tienschuurstraat 5 en het herinrichten
van de verdieping van Grotestraat
Centrum 45 te Valkenburg aan de Geul
door J. Hendriks te Valkenburg aan de
Geul

4

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

19

BO &
WO

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan
Kern Valkenburg
Aan de raad op 2 juli 2007, via het
presidium, het voorstel voorleggen om
het voorbereidingsbesluit voor twee
bestemmingen binnen het
best emmingsplan Kern Valkenburg
opnieuw te nemen.

20

BR

BO &
WO

BO &
WO

BO &

Aangehouden.

Actie van Stichting Slimlicht om
huishoudens met een laag inkomen te
compenseren in de gestegen
energielasten.
1. In principe deel te nemen aan de
actie van de Stichting Slimlicht
en
2. via het presidium de
gemeenteraad voor te stellen het
benodigde bedrag ad Euro
28.700,00 (incl. BTW) voor de
actie beschikbaar te stellen en te
putten uit het daarvoor in de
jaarrekening van 2006 in het
kader van de
koopkrachtreparatie
gereserveerde bedrag.

23

Akkoord.

Koningswinkelstraat 40 te Valkenburg
aan de Geul: verzoek om verkoop grond
en principeaanvraag oprichten
bebouwing.
Via de bijgevoegde brief aan de
initiatiefnemer mee te delen dat het
college van burgemeester en
wethouders:
1. niet bereid is om het betreffende
perceel te verkopen, en;
2. geen principemedewerking
verleent aan de principeaanvraag
van de initiatiefnemer.

22

Akkoord.

Verzoek om uitstel aanbrengen
brandpreventieve voorzieningen
( Cauberg 8, 8a en 8b)
Toestemming verzoek van 2 weken
uitstel verlenen.

21

ADVIES
Akkoord.

Aanvraag om bouwvergunning, onder

5

Aangehouden.

NR

24

AFD
WO

BO &
WO

RESUME
verlening van tijdelijke vrijstelling, van
de heer Pellegrom.

ADVIES

De oorspronkelijke aanvraag om
bouwvergunning van 21 maart 2006
opnieuw afwijzen via bijgevoegd concept
afwijzingsbesluit.

Aangehouden, nader advies door de
welstandscommissie.

Adviezen van de welstandscommissie van
10 mei 2007.
In te stemmen met de adviezen van de
welstandscommissie d.d. 10 mei 2007.

25

BO &
WO

Ontwerpbestemmingsplan
compensat iewoningen Schone Poel
(Ruimte voor Ruimte project).
1. Het ontwerpbestemmingsplan 6
weken voor iedereen ter inzage
leggen;
2. nadat de inzagetermijn voorbij is
het bestemmingsplan ter
vaststelling in de eerst volgende
raadsvergadering behandelen.

26

BO &
WO

BO &
WO

GW

Akkoord.

Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan
Cent rum Valkenburg
Instemmen met de uitgangspuntennotitie
en de voorstellen voor de toekomstige
bestemmingsplanregeling van bureau Bro
en deze stukken voor te leggen op 2 juli
2007, via het presidium, aan de
gemeenteraad zoals in bijgevoegd
concept-raadsvoorstel en besluit is
verwoord. Daarnaast instemmen met het
voorstel van Bro, genoemd in hoofdstuk 4
onder punt 2 om het huidige
beeldkwaliteitplan te herzien en daarna
(hernieuwd) te koppelen aan het nieuwe
bestemmingsplan en het ruimtelijke
beleid actualiseren

28

Aangehouden, nader onderzoek naar en
advies over het stellen van nadere
voorwaarden.

Verordening Impulsplan
St art ersregeling .
Bijgaande verordening als onderdeel van
het Impulsplan St art ersregeling
goedkeuren en via het presidium
voorleggen aan de commissie SOB van 12
juni 2007 en ter vaststelling voorleggen
aan de gemeenteraad van 2 juli 2007.

27

Akkoord.

Onderhoud mountainbikeroutes.

6

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
Overgaan tot het afsluiten van een
overeenkomst met Wielerclub
Valkenburg voor het onderhouden van de
Valkenburgroute.

ADVIES
Akkoord.

1.

Verslag van het MT d.d. 21 mei 2007.

V.k.a.

2.

Vergaderstukken voor de algemene
ledenvergadering van de VNG op 6 juni
a.s.

V.k.a.

3.

Installatie van pater Mols tot pastoor van
Schin op Geul op zaterdag 9 juni a.s.

De wethouders afmelden. Overleggen met
burg. Eurlings of hij deelneemt.

4.

VIP-kaarten voor bijwonen start van de
Nacht van Gulpen op 16 juni a.s.

Deelname door wethouder Dauven.

5.

Verslag van de vergadering van de
stuurgroep kerngemeenten Zuid-Limburg.

V.k.a.

6.

Wellness in weelde: een verslag
ondernemerstafel d.d. 16 april 2007 in
conferentieoord Rolduc te Kerkrade.

V.k.a.

7.

Opening van Piazza Céramique op 5 juni
2007 vanaf 16.00 uur in Maastricht.

Deelname door de Alg. Dir.

8.

Overdracht LLTB-filmcollectie aan het
LiFVA op 1 juni a.s. in Venlo.

V.k.a.

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

Voorzitter,

7

