BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
3 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 27
maart 2007.

ADVIES
Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Ontwikkelingen met betrekking tot de
brede school/Polfermolen.
Inzet 4000,- Euro t.b.v. kunstmanifestatie
6 mei a.s. uit het fonds Kunst in de
Openbare Ruimte: Akkoord. Terzake wordt
afgesproken dat het College voor het jaar
2008 een jaarprogramma krijgt
voorgelegd, waarna de werkgroep de
ruimte heeft de gelden in die lijn uit te
geven.
Terugkoppeling door wethouder Kleijnen
uit het overleg met de basisscholen
(VEBO).
Ontwikkelingen met betrekking tot Holland
Casino.

4

MO

Uitvoering Leerlingenvervoer.
Geadviseerd wordt:
1. het besluit om de gemeente
Valkenburg aan de Geul het
leerlingenvervoer over het jaar
2007 wederom zelf te laten
uitvoeren in te trekken;
2. Kennis te nemen van de stand
van zaken leerlingenvervoer;
3. aan de gemeente Maastricht
opdracht te verlenen tot het
uitvoeren van het
leerlingenvervoer in 2007 voor de
gemeente Valkenburg aan de
Geul;
4. aan de gemeente Maastricht de
verplichting op te leggen tot het
opstellen van een cijfermatige
rapportage over de uitvoering
van het leerlingenvervoer
gedurende de eerste zes

1

Akkoord.

NR
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ADVIES
maanden van 2007 en later ook
voor de tweede helft van dat
jaar.

5

MO

1. Afsluiten van een
werkgeversarrangement in het
kader van de afbouw van de IDbanen bij Stella Maris alhier;
2. Vergoeding voor het volgen van
een cursus studiotechnicus.

1. aan het Stella Maris College een
afbouwsubsidie ID-banen
toekennen van Euro 36.202,-- ten
behoeve van betrokkene, onder
de voorwaarde dat aan
betrokkene een regulier
dienstverband wordt
aangeboden;
2. deze afbouwsubsidie aanmerken
als arrangement en voorziening
conform artikel 7 van de WWB;
3. ten behoeve van het volgen van
een opleiding studiotechnicus
aan betrokkene een vergoeding
verlenen van Euro 2.500,--;
4. de onder 1 en 2 genoemde
bedragen voldoen uit het
Werkdeel WWB.
6

MO

Akkoord.

Besluitvorming (financiële)
verantwoording van
subsidietoekenningen in het kader van
het Regionaal Actieprogramma
Cultuurbereik Heuvelland 2005-2008
(RAC)
1. Op grond van artikel 4:23, lid 3
sub a van de Algemene wet
bestuursrecht
a. het provinciale subsidie
voor de Stichting
Kunstdagen Wittem 2006
definitief vaststellen op
Euro 6.135,-b. het provinciaal subsidie
voor de Stichting
Muziekdagen Eys 2006
definitief vaststellen op
Euro 3.635,-c. het provinciaal subsidie
voor de Stichting de
Kopermolen Vaals 2006

2

Akkoord.
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definitief vaststellen op
Euro 2.500,-2. de instellingen mededelen dat de
vaststelling geschiedt onder
voorbehoud van goedkeuring
door Gedeputeerde Staten van
de Provincie Limburg;
3. de totaal onder 1a, b en c
genoemde subsidiebedragen ten
laste brengen van het door de
provincie Limburg toegekende
subsidiebedrag van Euro 89.169,- onder aftrek van eventueel
betaalde voorschotsubsidies.
7

MO

Toelichting voorlopige budgetten 2007
ingevolge de Wet Werk en Bijstand, IOAW
en IOAZ.
Wij stellen u voor de inhoud van deze
nota voor kennisgeving aan te nemen.

8

BZ

Beantwoording artikel 41 vraag IBGV over
het winkelcentrum in Broekhem en
beantwoording vraag platform Broekhem
over het winkelcentrum in Broekhem.
De vragen van de IBGV-fractie en van het
platform Broekhem conform bijgaande
brieven beantwoorden.
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MO

MO

Akkoord, inclusief tekstuele toevoeging.

Bezwaarschriften ingevolge WWB, IOAW,
IOAZ, BBZ en WVG.
Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
adviezen.

10

Akkoord, infobulletin aan de raad.

Akkoord.

Inzet budget programmabegroting 2007
Vervanging speelt oest ellen .
Het in de programmabegroting 2007
opgenomen bedrag van Euro 20.000,-voor de vervanging van speeltoestellen
als volgt inzetten:
1. Voor een bedrag van maximaal
Euro 10.000,-- per direct een
tweetal nieuwe speeltoestellen
aanschaffen voor Speeltuin Oost;
2. voor een bedrag van maximaal
Euro 10.000,-- de verouderde en
onveilige speeltoestellen op de
speelplek gelegen aan de
Mauritiussingel vervangen en bij
de keuze van de nieuwe
speeltoestellen nadrukkelijk de
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Akkoord.
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jeugd van Basisschool St. Antonius
betrekken.
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MO

Inspectierapporten GGD Zuid Limburg
van de Peuterspeelzalen in Valkenburg
aan de Geul.
1. Op grond van de huidige
Verordening
Peuterspeelzaalwerk Valkenburg
aan de Geul en de daarbij
behorende Nadere regels
Peut erspeelzalen
Peuterspeelzaal De Pluizerd en
Stichting Peuterspeelzaalwerk
Valkenburg aan de Geul een
vergunning verlenen voor elke bij
hen in exploitatie zijnde
peuterspeelzaal;
2. de onder 1 genoemde vergunning
verlenen onder de voorwaarde
dat met uitzondering van de 2 in
de nota genoemde aanbevelingen
alle door de GGD genoemde
aanbevelingen met spoed doch
uiterlijk binnen 6 weken zijn
uitgevoerd.

12

BO &
WO

Adviezen van de welstandscommissie van
15 maart 2007.
In te stemmen met de adviezen van de
welstandscommissie d.d. 15 maart 2007
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BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Sloop pand L. van der Maessenstraat 8 en
aanleg tijdelijk parkeerterrein.
De procedure voor verkrijging
sloopvergunning in gang zetten en de
afdeling gemeentewerken toestemming
geven om voor de aanleg van de
parkeerplaats met 1 aannemer te
onderhandelen over de offerte voor de
aanlegwerken.

15

Akkoord.

Verzoek van de heer K. Gorter om een
doorgang te mogen maken door de
beplantingsstrook langs de weg
Mariamunster.
Het verzoek van de heer Gorter afwijzen.

14

Akkoord

Akkoord met sloop, alleen terrein afzetten
en vooralsnog geen parkeerplaats
aanleggen.

Hotel Atlas (Broekhem 33) te Valkenburg
aan de Geul: uitbreiding.
Via de bijgevoegde brief aan Atlas 2000
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Akkoord.
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BV mee te delen dat het college in
principe en onder voorwaarden bereid is
om aan het plan voor het uitbreiden van
het hot el At las 2000 (Broekhem 33-35)
te Valkenburg aan de Geul mee te
werken.
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BO &
WO

Overdracht perceel Vroenhof 92 van
Frissen Groentechniek B.V. aan de
gemeente Valkenburg aan de Geul, als
onderdeel van de
samenwerkingsovereenkomst gemeente
Valkenburg aan de Geul - Frissen Wonen
Zuid d.d. 20-12-2004 (bijgevoegd en
eveneens bijgevoegd de aangepaste
samenwerkingsovereenkomst d.d. 8-122006).
Perceel verwerven en exploitatieopzet
vaststellen.
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BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Verstevigingsplan Sibbergroeve gebied
N2a.
1. Het verstevingsplan van
deelgebied N2a in de
Sibbergroeve uit te laten voeren
door GeoControl;
2. de nodige financiële middelen
van in totaal Euro 7.076,-exclusief BTW af te dekken uit
het gereserveerde budgetten
voor de stabiliteitsvoorzieningen
in de Sibbergroeve 2007.

19

Akkoord.

Verzoek om bouwvergunning voor het
uitbreiden van een woonhuis op het
perceel plaatselijk bekend
Valkenburgerweg 158 van de heer J.M.M.
van den Hove.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.
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ADVIES

Àkkoord

Principeverzoek van mevrouw M.A.H.
Zurstrassen, Strabeek 23-25, 6301 HN
Valkenburg aan de Geul voor het
veranderen van de gebruiksfunctie van
de tuin.
Meewerken via de vrijstellingsprocedure op Akkoord.
basis van artikel 19, lid 2 WRO aan het
verzoek van mevrouw Zurstrassen om de
tuin op het perceel Strabeek 23-25 te
gebruiken als beeldentuin op voorwaarde
dat:
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1. er een beperking geldt wat
betreft aantal en omvang;
2. er een verbod komt op het
plaatsen van constructies, zoals
prieelen, bouwwerken en
eventuele andere zaken (planten,
bestratingsmaterialen) voor de
verkoop bedoeld;
3. de aanvraagster een haag plaatst
langs een deel van de tuin aan de
straatkant.
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GW

Kuurpark Cauberg.
Instemmen met het verzenden van
bijgevoegde brief aan Holland Casino.

21

GW

Asfaltverharding Cremerstraat.
Wij adviseren uw college om de heer
Katerberg te machtigen wegenbouw
Limburg opdracht te verstrekken voor het
asfalteren van de Cremerstraat en de
kosten te dekken uit de in de nota
genoemde posten.

22

GW

Akkoord.

Aangehouden.

Inrichtingswerkzaamheden begraafplaats
naast de kerk te Berg.
Instemmen met de uitvoering van de
voorgestelde inrichtingsmaatregelen op
de begraafplaats naast de kerk van Berg.

6

Akkoord.

1.

Verslag van de vergadering van het MT
d.d. 26 maart 2007.

V.k.a.

2.

Bijeenkomst van de Ned. Mij voor
Nijverheid en Handel op 12 april a.s.

V.k.a.

3.

Uitnodiging regiobijeenkomst
StadsPOORT op 5 april a.s. in het
gemeentehuis te Haelen.

V.k.a.

4.

Uitnodiging onthulling nieuwe entree
steenkolenmijn Valkenburg op 20 april
a.s. om 16.00 uur.

Deelname door het college en de
secretaris.

5.

AVA van de BNG op 24 mei a.s. in Den
Haag.

V.k.a.

6.

Dankbetuiging van pastoor Jansen.

V.k.a.

7.

Opening nieuwe kantoor van Essent op 18
april a.s. in s Hert ogenbosch.

V.k.a.

8.

Oproep voor nieuw DB-lid van de VGS.

V.k.a.

9

Bezoek aan DSM.

10

VNG-jaarcongres 2007 op 5 en 6 juni
2007.

Het College stelt voor een nieuwe datum
te prikken.
Het College neemt niet deel.

11

Economisch toeristische cijfers.

V.k.a.

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

Voorzitter,

7

