BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
8 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.s.: ir. J.F. de Groot.

NR
1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 1 mei
2007.

ADVIES

Akkoord, inclusief aanpassingen.
2

P&O

Personeelsaangelegenheden.
Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.
Kleine commissie jaarrekening 16 mei
2007.

4

BO &
WO

Verlenging huurovereenkomst
rolschaatsbaan met Stichting
Jeugdbeweging Valkenburg.
Nieuwe huurovereenkomst voor de
locatie rolschaatsbaan afsluiten met
Stichting Jeugdbeweging Valkenburg.

5

BO &
WO

Neerhem 45 te Valkenburg aan de Geul:
principeaanvraag woningsplitsing.
Om aan de initiatiefnemer via de
bijgevoegde brief mee te delen dat het
college van burgemeester en wethouders
in principe en onder voorwaarden bereid
is om aan de aanvraag mee te werken.

6

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord + planschade-overeenkomst als
voorwaarde in brief opnemen.

Verkoop weiland nabij de Sousberg aan
Staatsbosbeheer.
Een weiland ter grootte van ca 15.000
m2 aan de bosrand van de Sousberg in
Schin op Geul via de Dienst Landelijk
Gebied verkopen aan Staatsbosbeheer
van Euro 2,50 per m2 k.k.

7

Aanhouden.

Akkoord.

Planning raadsvoorstellen.

Het presidium voor te leggen:
1. Besluitvorming m.b.t. de
deelnot a Bed en Breakfast in
de raadsvergadering van 2 juli
2007;
2. Besluitvorming m.b.t.

1

- Akkoord voorstel college om nota Bed en
Breakfast in commissie EFT;
- kampeernota separaat naar Raad met
suggestie via commissie EFT.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

uitgangspuntennotitie
bestemmingsplan Centrum
Valkenburg en het verlengen van
het voorbereidingsbesluit
bestemmingsplan Centrum
Valkenburg in de
raadsvergadering van 2 juli 2007;
3. besluitvorming m.b.t. de
invoering van de startersregeling
in de raadsvergadering van 2 juli
2007.
8

BO &
WO

Bed en breakfastvoorziening : reacties op
de conceptnotitie.
1. Een standpunt in te nemen ten
aanzien van de ingekomen
reacties conform deze
collegenota;
2. in te stemmen met de
aangepaste beleidsnotitie Bed
en Breakfastvoorziening
gemeente Valkenburg aan de
Geul .
3. aan de raad via de bijgevoegde
raadsnota voor te stellen om de
beleidsnot it ie Bed en
Breakfastvoorziening gemeente
Valkenburg aan de Geul vast t e
stellen.

9

GW

Verkeerssituatie Casimir Ubaghslaan.
- De huidige knip verwij deren;
- verkeersremmende maatregelen in de
vorm van bloembakken (conform variant
5) als alternatief voor de huidige knip
toepassen.

10

BO &
WO

BO &

Akkoord, brief aanpassen.

Aanvraag monumentenvergunning voor
het plaatsen van een erker aan de
Fransche Molen.
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.
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- Maximeren tot maximaal 6 bedden;
- in brief tevens wijzen op branche-eisen;
- evalueren na 2 jaar na invoering.

Verzoek om bouwvergunning te verlenen

2

Akkoord.

NR

12

AFD
WO

BO &
WO

RESUME
voor het verbouwen van de woning
gelegen Vroenhof 134 te Houthem door
A. Gaemers.

ADVIES

Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

Akkoord.

Aanvraag om sloopvergunning voor het
verwijderen van asbesthoudend
dakbeschot.
Aan Wonen Zuid Regio Nuth-Valkenburg
sloopvergunning te verlenen voor het
verwijderen van asbesthoudend
dakbeschot van de woningen gelegen aan
de Sint Nicolaasstraat 1 en 3.
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BO &
WO

1. Aanvraag om sloopvergunning
voor het slopen van een aantal
bijgebouwen bij de woning
Vroenhof 134 te Houthem;
2. aanvraag om sloopvergunning
voor het slopen van een aantal
bijgebouwen bij de woning Op de
Bies 18

1. Aan de heer A. Gaemers,
Vroenhof 134, 6301 KJ
Valkenburg aan de Geul
sloopvergunning te verlenen voor
het slopen van diverse
bijgebouwen bij de woning
Vroenhof 134;
2. aan de heer F. den Dulk,
Tuinlaan 32, 3111 AV Schiedam
sloopvergunning te verlenen voor
het slopen van diverse
bijgebouwen bij de woning Op de
Bies 18;
14

GW

BR

Akkoord.

Planning raadsvoorstellen.
Het presidium voor te leggen:
* Besluitvorming m.b.t. het
parkeerbeleidsplan in de
raadsvergadering van 17 september
2007;
* rapportage m.b.t. het rationeel
wegbeheer in de commissie SOB van 9
oktober 2007.
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Akkoord.

Aanvraag gebruiksvergunning (vergunning
brandveilig gebruik) voor het
kampeerterrein, gelegen Rijksweg 6 te
Berg en Terblijt.

3

Akkoord.

NR

16

AFD

BR

RESUME

ADVIES

Gebruiksvergunning verlenen aan
Camping Oriëntal onder de gestelde
voorwaarden voor het
bouwwerk/inrichting Rijksweg 6 te Berg
en Terblijt.

Akkoord.

Aanvraag gebruiksvergunnning
(vergunning brandveilig gebruik) voor het
kampeerterrein, gelegen Kleine Linde 2
te Sibbe.
Gebruiksvergunning verlenen aan
Camping Kleine Linde onder de gestelde
voorwaarden voor het
bouwwerk/inrichting Kleine Linde 2 te
Sibbe.

17

BR

Aanvraag gebruiksvergunning (vergunning
brandveilig gebruik) voor het
kampeerterrein, gelegen
Valkenburgerweg 128 te Valkenburg aan
de Geul.
Gebruiksvergunning verlenen aan
Camping Schoonbron onder de gestelde
voorwaarden voor het
bouwwerk/inrichting Valkenburgerweg
128 te Valkenburg aan de Geul.

18

MO

MO

Akkoord.

Financiële en inhoudelijke evaluatie Tour
de Fun 2006.
1. De evaluatie vaststellen en
doorsturen naar de provincie en
de gemeente Heerlen;
2. het gemeentelijk subsidie
vaststellen op Euro 155.000,-onder de voorwaarde dat de
provincie haar bijdrage aan onze
gemeente vast stelt op Euro
150.000,--;
3. van de uitvoering van de
activiteiten in 2007 en 2008,
uiterlijk 1 juli 2009 een
financiële evaluatie verplicht
stellen;
4. het restant subsidie betaalbaar
stellen zodra de provincie de
volledige bijdrage aan ons heeft
overgemaakt.
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Akkoord.

Akkoord.

Jaarverslag 2005 Stichting Jong Leren.
Het jaarverslag geeft geen aanleiding
voor overleg. Voorgesteld wordt het

4

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
jaarverslag 2005:
* voor kennisgeving aan te nemen en;
* ter kennis te brengen van de
gemeenteraad;

20

MO

Jaarstukken van de Stichting Jong
Leren/rekening 2005 & begroting 2007
Uw college wordt voorgesteld:
* in te stemmen met bijgevoegd
raadsstuk en dit aan de gemeenteraad
voor te leggen in de vergadering van 2
juli 2007;
* de resultaten van het overleg met de
Stichting Jong Leren terug te koppelen in
het bestuurlijk overleg Welzijn
Maastricht & Mergelland.

5

ADVIES

Akkoord.

1.

Schevenings Haringbanket op 6 juni a.s. in
Scheveningen.

V.k.a.

2.

Vooraankondiging dorpendag Limburg 9
juni 2007.

Wethouder Dauven.

3.

Geulvalleitreffen 2007 in Sibbe op 11 tot
en met 13 mei a.s.

College.

4.

Schrijven van de Stichting Vestingstad
Valkenburg betreffende wapen/vlag
heren van Valkenburg.

Advies afdeling voorlichting.

5.

Uitnodiging relatiedag Licom Diensten op
10 juni a.s.

V.k.a. Schriftelijk afmelden.

6.

Dankbetuiging van deputé H.M. Kersten.

V.k.a.

7.

Afschrift van brief uitgeverij Lemmens
aan de algemeen directeur van de
Ontwikkelingsmaatschappij Valkenburg
aan de Geul.

V.k.a.

8.

Schrijven van Adelmeijer Hoyng
advocaten.

Akkoord.

9.

Verslag van bijeenkomst
ondernemerstafel op 19 maart 2007 in
Wittem.

V.k.a.

10.

Handinhand, Nieuwsbulletin van het
Ronald McDonald Kinderfonds.

V.k.a.

11.

Uitnodiging regionaal waterpanel Roer en
Overmaas 16 mei 2007.

Uitnodiging naar wethouder Kleijnen.

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

Voorzitter,

6

