BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
10 april 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 3 april
2007.

ADVIES
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Ontwikkelingen m.b.t. de Kindervallei te
Houthem.
Terugkoppeling verslag Mooi Geulzicht
inzake de afspraken in het kader van het
Polfermolencomplex.
TCN zal op 1 mei a.s. om 13.00 uur een
presentatie verzorgen voor het college van
B&W inzake hun businessplan in het kader
van wellnessontwikkelingen.
Ontwikkelingen inzake Holland Casino.

4

FIN

Inkoop en aanbesteding rechtmatigheid
jaarrekening 2006.
Geadviseerd wordt de beoordeling van de Akkoord.
rechtmatigheid van de uitgaven in de
periode 1 januari 2006 t/m 28 augustus
2006 af te handelen als gold de nota van
29 augustus het gehele jaar.

5

BZ

Haalbaarheidsstudie Front Office
Inwonerszaken.
Het bedrijf Exaedes opdracht verlenen
voor een vooronderzoek en de kosten ad
Euro 4.500,-- excl. BTW te dekken uit de
post onvoorziene uitgaven.

6

BZ

Akkoord.

Nieuwe huurovereenkomst met de
stichting Evenementen Valkenburg aan
de Geul Promotion voor het organiseren
van de kerstmarkt in de Gemeentegrot.
Met de stichting Evenementen
Valkenburg aan de Geul Promotion
bijgaande huurovereenkomst voor de
periode 2007-2011 aangaan.

1

Aangehouden. Een gesprek arrangeren
tussen de portefeuillehouders economie en
welzijn en het Stichtingsbestuur.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

7

BZ

Emailbericht exploitant Station over
beperkte openstelling.
Het emailbericht d.m.v. bijgaande
antwoordbrief beantwoorden.

8

BZ

Businessplan Polfermolen.
- kennis te nemen van het businessplan
Polfermolen 2007;
- het businessplan ter inzage leggen voor
de raad en commissies.

9

MO

MO

AZ/
BEV

BO &
WO

Akkoord.

Verhoging subsidie aan de Stichting
buurtbus Valkenburg/Margraten.
Het verzoek van de Stichting Buurtbus
Valkenburg/Margraten inwilligen en het
subsidie voor 2007 verhogen naar Euro
1760,-- (ten laste van de reserve
welzijn). Aan de hand van de financiële
gegevens over het boekjaar 2007 zal in
2008 bekeken worden of het
subsidiebedrag, toereikend, te veel of
onvoldoende is en dienovereenkomstig
wordtaangepast.

12

Akkoord.

Intentieverklaring aangaande
samenwerking c.q fusie tussen de
bibliotheek Heuvelland inclusief GulpenWittem en de bibliotheek Meerssen.
De intentieverklaring aangaande
samenwerking c.q. fusie tussen de
bibliotheek Heuvelland inclusief GulpenWittem en de bibliotheek Meerssen te
bekrachtigen.

11

Akkoord, inclusief de aangegeven
aanvullingen en suggesties om het
exploitatierendement te verhogen.

Vraag SP met betrekking tot artikel 41
Reglement van Orde: is het college van
burgemeester en wethouders bereid om
de kermis in Houthem-St. Gerlach door
de Stichting Young Generation (YG) te
laten organiseren?
De stichting YG de kermis in Houthem St.
Gerlach in 2007 te laten organiseren.
Voor de organisatie van de kermis stellen
wij een subsidie van Euro 1.250,-- ter
beschikking. De kosten van elektriciteit
komen eveneens ten laste van de
gemeente.

10

Akkoord. Het College verder op de hoogte
houden.

Intrekking milieuvergunning.

2

Akkoord.

NR

13

AFD

BO &
WO

RESUME

ADVIES

Akkoord te gaan met het bijgevoegde
besluit.

Akkoord.

Brief werkgroep Niks aan de Hand d.d.
1 september 2006 inzake de aanpak
verkrotting Lindenlaan.
De werkgroep antwoorden dat het niet
mogelij k is om krot belast ing in t e
voeren.

14

BO &
WO

Adviezen van de welstandscommissie van
29 maart 2007.
In te stemmen met de adviezen van de
welstandscommissie d.d. 29 maart 2007.

15

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

GW

Akkoord

Verzoek om bouwvergunning voor het
restaureren van het plafondgewelf van
de Sint Gerlachuskerk aan de
Onderstestraat 1 te Houthem van
kerkbestuur Sint Gerlachus,
Norbertinessenhof 1 te Houthem.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

19

Akkoord, inclusief tekstuele aanpassing.

Zwerfvuilproject 2008.

De kosten ad Euro 11.094,25, voor het
organiseren van een zwerfvuilproject te
betrekken bij de behandeling van de
behandeling van de begroting 2008.
18

Akkoord.

Beantwoording vraag ex artikel 41
Reglement van Orde. Woningbouw
Mauritiussingel Schin op Geul.
Instemmen met inhoud bijgevoegde
antwoordbrief aan de fractie IBGV.

17

Akkoord.

Nieuwe exploitant in De Blokbreker,
Cauberg 2.
Toestemming verlenen tot wederverhuur
aan de nieuwe exploitant onder de
voorwaarde dat deze de benodigde
drank- en horecavergunning krijgt.

16

Akkoord, de druk opvoeren.

Akkoord

Onderhoud elementenverharding
dienstjaar 2007.
Wij adviseren uw college om de heer
Katerberg te machtigen offerte aan te
vragen bij de drie genoemde aannemers

3

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
en na controle van de offertes het werk
te gunnen aan de inschrijver met het
laagste uurtarief.

4

ADVIES

1.

Verslag van de vergadering van het MT
d.d.2 april 2007.

V.k.a.

2.

Verslag van de vergadering van de VOR
d.d. 28 februari 2007.

V.k.a.

3.

Jaarverslag WMO-raad 2006

V.k.a., briefje van ontvangst sturen met
uitspreken van waardering.

4.

Memo betreffende bloemen bij een 50jarig huwelijk.

V.k.a.

5.

Verslag bijeenkomst d.d. 26 maart 2007
inzake regionalisering brandweer.

V.k.a.

6.

Schrijven van Wonen Zuid betreffende
voortgang Pradoe gebouw.

V.k.a.

7.

Uitreiking bronzen keurmerk aan Mosae
zorggroep op 27 april a.s. in Maastricht.

V.k.a.

8.

Studieochtend op 20 april a.s. in Venlo
bet reffende heksen zij n onder ons

V.k.a.

9

Provincie Limburg: Eindrapportage
Ontwikkelingsprogramma Heroriëntatie
RO 2005-2006.

V.k.a.

10

Verslag van het gesprek werkgroep
geluidsoverlast A79`

V.k.a.

11

Uitnodiging Preuvenemint op 23 augustus
2007.

V.k.a.

12

Vervolgmonitor bestuurskracht
gemeenten in de regio Zuid-Limburg en
het verzoek om terzake 10.000,- in de
begroting 2008 op te nemen.

Akkoord, bedrag van 10.000,- in begroting
2008 opnemen.

13

Stellavier 3, blad van het Stella Maris
College.

V.k.a.

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

Voorzitter,

5

