BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
27 maart 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 20
maart 2007.

ADVIES
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Aandacht wordt gevraagd voor het
informeren van de huurders van de panden
die onder de WVG vallen. Terzake wordt
contact opgenomen met 3W.
Portefeuillehoudersoverleg Fysiek en
Economisch. Afgesproken wordt dat de
burgemeester wethouder Leenders a.s.
donderdag zal vervangen.
Terugkoppeling fysieke bedreiging BOA s.
Het College spreekt haar afkeuring uit en
zal de betreffende BOA s daar waar nodig
ondersteunen.

4

FIN

Voorschot provinciale subsidie ten
behoeve van het proj ect Herst el van
beeldbepalende inrichtingselementen
rond de Geul t e Valkenburg t en bedrage
van Euro 865.172,--.
Instemmen met doorbetaling aan
Waterschap Roer en Overmaas.

5

BZ

Akkoord.

Subsidie Heuvelland4Daagse.
De Heuvelland4Daagse een
jubileumsubsidie toekennen van Euro
2.250,-- door de mogelijkheid te creëren
de wandelaars een gedeelte door de
gemeentegrot te laten lopen.

6

MO

VIP Tickets Amstel Gold Race.
De lijsten van genodigden vaststellen. De
algemeen directeur machtigen de lijst
van genodigden verder uit te werken met
de coördinator van de stuurgroep AGR.

7

MO

Akkoord, met dien verstande dat het een
eenmalige subsidieverstrekking betreft in
het kader van het jubileum.

Organisatie Wielerwedstrijden Disabled

1

Akkoord.

NR

8

AFD

MO

RESUME
Cycling Valkenburg 2007.

ADVIES

Gelet op de geringe aanmeldingen en de
uitblijvende financiële bijdragen van
derden de organisatie van de wedstrijden
voor mensen met een handicap
beëindigen. De deelnemers en de
betrokken organisaties hiervan in kennis
stellen. Afspraken maken over een
vergoeding voor geleverd werk door
Bureau Event Management.

Akkoord.

Jubileumconcerten Limburgs Symphonie
Orkest in 2007.
a. in principe instemmen met de
actie om voor Valkenburg aan de
Geul een jubileumconcert van
het LSO in 2007 te verwerven;
b. wie gaat naar de persconferentie
op 4 april a.s.

9

BO &
WO

Principeverzoek van de heer T. Spauwen,
namens zijn schoonzoon de heer Aguaria,
voor het bouwen van een showroom met
werkplaats op bedrijventerrein de
Valkenberg.
Niet meewerken aan het principeverzoek
omdat het verzoek in strijd is met het
bestemmingsplan.

10

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Aanvraag monumentenvergunning voor
het restaureren van het pand Dorpstraat
78 in Valkenburg aan de Geul
(Sibberhuuske)
Een ontwerpbesluit tot het verlenen van
de gevraagde vergunning, onder
voorwaarden, 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 definitieve besluit tot het
verlenen van de gevraagde vergunning
mandateren aan de directeur Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer.

11

Akkoord, de burgemeester gaat naar de
persconferentie.

Intrekking collegebesluit toepassing
artikel 8a Wet Voorkeursrecht
Gemeenten omdat hiervoor het
raadsbesluit van 19 maart ex artikel 8
WVG in de plaats is gekomen.

2

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
Formeel besluit nemen tot intrekking van
toepassing artikel 8a Wet Voorkeursrecht
Gemeenten en eigenaren en
gerechtigden hiervan na feitelijke
doorhaling in kennis stellen.

12

BO &
WO

Radar: uit breiding t Anker (Broekhem
20) te Valkenburg aan de Geul.
1. Aan het initiatief van Radar mee
te willen werken, omdat:
a. de gemeente tot taak heeft de
huisvesting van de doelgroep
mensen met een verst andelij ke
en/of geestelijke beperking te
faciliteren, en;
b. Radar meerdere locaties heeft
onderzocht, maar geen andere
locatie heeft kunnen vinden, die
voldoet op de punten van
bereikbaarheid (per auto en
openbaar vervoer) en een goede
ligging ten opzichte van
voorzieningen;
2. aan geen ander initiatief tot het
bebouwen van tuinen in
Broekhem zal worden
meegewerkt, omdat voor andere
functies(hotel, wonen, kantoren)
in het centrum van Valkenburg
aan de Geul voldoende andere
locaties beschikbaar zijn.
3. aan Radar via de bijgevoegde
brief mee te delen dat uw
college onder de daarin
genoemde voorwaarden bereid is
om voor de duur van één jaar
principemedewerking te verlenen
aan het plan om het pand
Broekhem 20 te Valkenburg aan
de Geul;
* aan de achterzijde in één
bouwlaag 18
zorgappartementen en
bijbehorende voorzieningen te
bouwen ter vervanging van de
bestaande
zorgappartementen in het
pand, en;
* een deel van het bestaande
pand te verbouwen tot zes
zorgappartementen.

13

BO &
WO

Rijksweg ongenummerd te Vilt: bouw
twee nieuwe woningen (tegenover Pater
Tilliestraat 25)

3

ADVIES
Akkoord.

Akkoord, mits planschadeovereenkomst
wordt gesloten.

NR

14

AFD

BO &
WO

RESUME

ADVIES

Via de bijgevoegde brief aan Riksen Bouw
mee te delen dat het college niet bereid
is om aan het plan voor het bouwen van
twee nieuwe woningen op het perceel
Rijksweg ongenummerd te Vilt mee te
werken.

Akkoord

Lindenstraat ongenummerd (tussen 15 en
19): bouw woning.
De aanvrager via de bijgevoegde brief
mee te delen dat uw college niet bereid
is tot principemedewerking wegens strijd
met gemeentelijk beleid.

15

GW

Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
inzake reconstructie Wehryweg + brief
bewoners Wehryweg.
Conceptbrief bespreken.

16

GW

Akkoord, het plateau wordt na
herafweging (gezien de achteraf gebleken
concrete toezegging) toch uitgevoerd, de
verlichting niet, de 30 km zone eerst na
evaluatie.

Verzoek mevrouw Khachatrian om te
parkeren op particulier eigendom dat
onderdeel uitmaakt van het trottoir op
het Walramplein.
Het verzoek afwijzen.

17

GW

Akkoord.

Beleidsplan Openbare Verlichting 20082011.
Instemmen met het bijgevoegde
raadsvoorstel met bijgevoegd het
Beleidsplan Openbare Verlichting 20082011 en dit plan ter vaststelling via het
presidium voorleggen aan de
gemeenteraad voor de raadsvergadering
van 23 april 2007 om daarmee de kaders
voor de uitvoering van het gemeentelijk
openbare verlichtingsbeleid voor de
komende jaren uit te zetten.

18

GW

BO &
WO

Akkoord, het college geeft nogmaals aan
dat voor de uitvoering vooralsnog geen
financiële middelen gereserveerd zijn.

Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
inzake parkeerproblematiek
Grachtstraat.
De vragen beantwoorden middels
bijgevoegde conceptbrief.

19

Akkoord.

Akkoord.

Centrumplan: brief eigenaren aanpalende
panden.

4

NR

AFD

RESUME

ADVIES

Om via de bijgevoegde brief de vragen
van de eigenaren van de aanpalende
panden te beantwoorden.

Akkoord, inclusief tekstuele toevoeging.

5

1.

Verslag van de vergadering van het MT
d.d. 19 maart 2007.

V.k.a.

2.

Schrijven van GS van Limburg
betreffende de gemeentelijke
vertegenwoordiging in de
landinrichtingscommissie Centraal
Plateau.

V.k.a.

3.

Jaarverslag 2006 van de Stichting
StartersCentrum Zuid-Limburg.

V.k.a.

4.

Niet beantwoorden schrijven van de
Werkgroep Niks aan de Hand d.d.
1/9/2006 betreffende verkrotting
Lindelaan.

Afdoening via de afdeling SOB.

5.

Reis naar Suriname.

V.k.a.

6.

Mail van Metroprop BV over
ontwikkelingen in Valkenburg.

Afspraak maken met de burgemeester en
wethouder Leenders.

7.

Schrijven van de Industriebank LIOF
betreffende het Brandingsproces ZuidLimburg.

Gesprek beleggen met de burgemeester,
wethouder Leenders en de secretaris.

8.

Symposium Europa werkt in de provincie V.k.a.
Ant werpen d.d. 17 april 2007 t e Malle.

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

Voorzitter,
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