BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
20 maart 2007.
AANWEZIG:
Burgemeester drs. C.A.C.M. Nuijtens.
Wethouders drs. H.M.L. Dauven en mevrouw mr. F.M.W.M. Leenders-Habets
Algemeen directeur/gemeentesecretaris: L.T.J.M. Bongarts.
AFWEZIG:
Wethouder J.I.M. Kleijnen.
NR
1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 13
maart 2007.

ADVIES
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Bestuurssamenstelling
Werkvoorzieningschap; in het kader van
dualisme is het streven er op gericht de
bestuurssamenstelling te wijzigen. Een
raadsvoorstel terzake volgt nog.
Bijeenkomst regionalisering brandweer 26
maart a.s. Wethouder Leenders-Habets is
verhinderd. De burgemeester neemt deel.

4

FIN

Beroepschrift kwijtschelding.
Beroepschrift ongegrond verklaren en
uitspraak handhaven.

5

FIN

Uitvoering verordening begraafplaatsen.
Het verzoek wordt niet ingewilligd.

6

MO

MO

Akkoord.

Inhoudelijke en financiële evaluatie
Wereldwielerstad Valkenburg aan de
Geul 2006.
Via het presidium de raad voorstellen de
inhoudelijke en financiële evaluatie
Wereldwielerstad Valkenburg aan de
Geul 2006 vast te stellen en de totale
gemeentelijke bijdrage te betrekken bij
de samenstelling van de
gemeenterekening.

7

Akkoord.

Akkoord, inclusief tekstuele aanpassingen.

Voortgang project Campus Polfermolen.
I.

het presidium ervan in kennis
te stellen dat het streven om
de raad een besluit te laten
nemen over de Campus
Polfermolen in de
vergadering van 23 april a.s.
niet gerealiseerd kan

1

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
II.
III.

IV.

V.

8

MO

ADVIES
worden;
de onderhandelingen met 3W
te continueren;
Met de LVO overleg hebben
om de gemaakte afspraken
te bevestigen;
Als de informatie compleet is
een bijeenkomst van de
stuurgroep te beleggen om
een advies aan u te laten
formuleren;
Kennis te nemen van het feit
dat 22 maart a.s. de eerste
bijeenkomst van de
werkgroep Communicatie
Campus Polfermolen plaats
heeft.

Subsidies harmonie Amicitia, Zwemclub
Valkenburg, Stichting
Peuterspeelzaalwerk Valkenburg aan de
Geul.
1. Op grond van artikel 3 lid 3 van
de Kaderverordening
Subsidieverstrekking Welzijn in
het jaar 2007 incidenteel
subsidie verstrekken aan:
Harmonie Amicitia, afdeling zang
van Euro 450,--; Zwemclub
Valkenburg van Euro 1.000,--;
Stichting Peuterspeelzaalwerk
Valkenburg aan de Geul van Euro
7.033,--;
2. het extra budget voor het jaar
2007 van de in totaal Euro
8.483,-- putten uit de post
Uit voeringskost en Wet
kinderopvang van de
gemeentebegroting 2006 welke
post hiertoe nog voldoende
ruimte biedt.

9

MO

Akkoord.

Verzoek om subsidie voor een reeks
cabaretvoorstellingen van het Stella
Maris College Meerssen-Valkenburg.
Instemmen met het advies om:
- voor het jaar 2007 nog eenmaal een
incidentele subsidie toe te kennen van
Euro 1000,00 voor de
cabaretvoorstellingen van het Stella
Maris College Meerssen-Valkenburg;
- in de komende jaren geen incidentele
subsidies meer beschikbaar te stellen

2

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
voor deze activiteit;
- deze activiteit in het kader van de
herijking van het subsidiebeleid mee te
nemen en te beoordelen of deze
activiteit onder bepaalde voorwaarden
eventueel in aanmerking zou kunnen
komen voor een structurele subsidie.

10

MO

Begroting Halt Zuid-Limburg 2007.
Voorgesteld wordt de begroting Halt
Zuid-Limburg 2007:
1. te accorderen en;
2. ter kennis brengen van de
gemeenteraad.

11

MO

ADVIES

Akkoord.

Productieplan 2007 betreffende inkoop
van producten bij de Stichting Traject te
Maastricht.
a. het productieplan en de in te
kopen producten bij de Stichting
Trajekt voor 2007 vaststellen op
Euro 274.526,--;
b. het onder a genoemde bedrag als
volgt te dekken:
- Begrotingsnummer
6.620.031.42555 Trajekt
Euro 217.945,-- B&W-besluit 3-1-2006
Euro 11.500,-- Provinciale subsidie Euro
11.500,-- uitname budget invoering
wet Inburgering Euro
33.581,-c. het onder a vermelde bedrag
betalen in maandelijkse
termijnen, op basis van
facturering door de Stichting
Trajekt;
d. de Stichting Trajekt opdragen
een definitief productplan 2007
op te stellen, namens onze
gemeente te ondertekenen
door de burgemeester;
e. ondergetekende opdracht
verlenen met de Stichting
Trajekt in onderhandeling te
treden om de inkoop van de
producten voor 2008 zodanig
vorm te geven dat deze binnen
het in de productbegroting
2008 opgenomen bedrag
blijven.

3

Akkoord

NR
12

13

AFD
BZ

MO

RESUME
Bijdrage restauratiekosten Kasteelruïne

ADVIES

Bijgaand raadsvoorstel via het presidium
aan de raad ter besluitvorming
voorleggen.

Akkoord, in het raadsvoorstel opnemen dat
het college er van uitgaat dat aanvullend
ook een visie wordt geformuleerd
waardoor nieuwe produktmarktcombinaties ontstaan teneinde het
economisch rendement te verhogen.

Continuering samenwerking 19 ZuidLimburgse gemeenten.
Voorgesteld wordt:
1. het instellen van een regionale
beheergroep collectieve
ziektekostenverzekering ZuidLimburg;
2. continueren van de externe
ondersteuning door Assurantie De
Keizer welke gefinancierd wordt
door de te ontvangen commissie
van de verzekeraar;
3. dat het inhuren c.q. continueren
van de externe ondersteuning
alleen zal plaatsvinden na
positieve besluitvorming in alle
19 deelnemende gemeenten;
4. een jaarlijkse afrekening van de
kosten externe ondersteuning op
basis van het inwonersaantal
naar evenredigheid verdeeld
wordt over de deelnemende
gemeenten. Het eventuele te
ontvangen restant wordt ten
gunste van het budget bijzondere
bijstand gebracht;
5. de kwaliteitsmedewerker
Bedrijfsbureau sector SoZa van
de gemeente Kerkrade aan te
wijzen als trekker van de
beheergroep en mandaat te
verlenen voor het inhuren c.q.
continueren van externe
ondersteuning en de financiering
er van.

14

BZ

Economische impact Wellnessboulevard.
ZKA opdracht verlenen tot het uitvoeren
van de economische impactanalyse en de
kosten af te dekken uit de post
economische activiteiten.

15

BO &
WO

Akkoord.

Inventarisatie onderzoek naar de
stabiliteit en milieuonvriendelijke
situaties in de Gemeentegroeve en de
zgn. Monstergrot

4

Akkoord.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1. Het onderzoek naar de stabiliteit
en milieuonvriendelijke situaties
in de Gemeentegroeve en de
Monstergrot uit te laten voeren
door GeoControl;
2. het onderzoek van de
dakstabiliteit onder leiding van
Geocontrol uit te laten voeren
door Mergelspecialiteitenbedrijf
Fer Rouwet b.v.;
3. de nodige financiële middelen
van in totaal Euro 44.500,-ecxlusief BTW af te dekken uit
de gereserveerde reguliere
onderhoudsbudgetten voor de
gemeentegrot van 2006 en de
nog beschikbare
onderhoudsbudgetten voor de
gemeentegrot uit 2007.
16

BO &
WO

Bezwaarschrift gericht tegen de
verleende bouwvergunning aan de heer
Spierts, Euverem 3, 6301 PW Valkenburg
aan de Geul.
Conform het advies van de commissie
voor de bezwaarschriften het bezwaar
gegrond verklaren en het bestreden
besluit herroepen. Aan bezwaarmaker
een proceskostenvergoeding toekennen
van Euro 161,--.

17

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Verordening starterslening.

In de commissievergadering SOB van 3
april a.s. meedelen dat behandeling van
de verordening startersregeling in de
commissievergadering van 12 juni 2007
aan de orde zal komen en vervolgens ter
goedkeuring zal worden voorgelegd aan
de gemeenteraad van 2 juli 2007.
18

Akkoord.

Akkoord.

Aanvraag bouwvergunning van de heer
W.J.H. Brouwers voor het oprichten van
een fruitopslagloods op het perceel
Hekerweg 20 te Valkenburg aan de Geul.
1. In te stemmen met het advies
van de welstandscommissie d.d.
15 maart 2007;
2. aan de heer W.J.H. Brouwers
bouwvergunning te verlenen voor
het oprichten van een
fruitopslagloods op het perceel

5

Akkoord.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

Hekerweg 20 onder de aan de
bouwvergunning gekoppelde
voorwaarden;
3. voor het in behandeling nemen
van deze aanvraag om
bouwvergunning niet opnieuw
leges in rekening brengen.
19

BO &
WO

Bezwaarschrift gericht tegen de aan de
heer Brouwers verleende
bouwvergunning voor het bouwen van
een fruitopslagloods op het perceel
Hekerweg 20 in Valkenburg aan de Geul.
Het bezwaarschrift conform het advies
van de commissie voor de
bezwaarschriften gegrond verklaren en
de verleende vergunning herroepen.

20

BO &
WO

Aankoop pand Reinaldstraat 19.

De raad gedurende veertien dagen in de
gelegenheid stellen wensen en
bedenkingen kenbaar te maken.
21

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Aangehouden. Een gesprek beleggen met
deputé Driessen.

Radar: uit breiding t Anker (Broekhem
20) te Valkenburg aan de Geul.
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 een bouwlaag uit
te breiden met 18 zorgappartementen
en bijbehorende voorzieningen, en;
- een deel van het bestaande pand te
verbouwen tot zes appartementen.

23

Akkoord, de afspraken in een voorlopig
koopcontract vastleggen.

Keutenberg 8: verzoek tot heroverweging
ingenomen Collegestandpunt.
Via de bijgevoegde brief d.d. 20-3-2007
de maatschap Keulers-Crombach
meedelen dat u bij het ingenomen
principestandpunt blijft, omdat geen
nieuwe feiten zijn aangevoerd die er toe
zouden moeten leiden dat hij zijn
standpunt herziet.

22

Akkoord.

Actualisering bestemmingsplan centrum.

6

Aangehouden.

NR

AFD

RESUME
Instemmen met het inventarisatierapport
en bijbehorende kaart en de resultaten
van de inventarisatiefase ter kennisname
voorleggen aan de commissie SOB en de
gemeenteraad.

24

BO &
WO

Plan van aanpak voor Programma
Werklocaties (bedrijventerreinplanning)
van de provincie Limburg.
Instemmen met Plan en Aanpak voor
Programma Werklocaties
(bedrijventerreinplanning) van de
provincie Limburg en actief deelnemen
aan de overlegsituaties die de provincie
gaat inplannen.

25

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Het uitvoeren van groot onderhoud aan
het buitenzwembad Koningswinkelstraat.
De extra kosten voor het herstel van het
buitenzwembad ad Euro 30.630,-- te
putten uit de post erfafscheidingen en
herstel asfaltverharding van de
meerjaren onderhoudsplanning.

27

Akkoord.

Aankoop pand Crolla , Reinaldst raat 79.
Kennis nemen van de door de
raadsfracties kenbaar gemaakte wensen
en bedenkingen.

26

ADVIES
Akkoord.

Akkoord.

1. Aanvraag om sloopvergunning
voor het slopen van werkplaats
en bedrijfspand Frissen Vroenhof
86;
2. aanvraag om sloopvergunning
voor het slopen van vloeren,
wanden, daken en geveldelen
kasteelboerderij Genhoes, Oud
Valkenburg 17
3. aanvraag om sloopvergunning
voor het slopen van gedeeltes
van het pand Strucht 16 en 16a
4. Aanvraag om sloopvergunning
voor het slopen van asbest dak
van schuur Sibberweg 24.
1. aan Leudal Ontwikkeling BV,
Raadhuisstraat 91, 6336 VK
Hulsberg, sloopvergunning te
verlenen voor het slopen van
werkplaats en bedrijfspand
Frissen, Vroenhof 86;
2. aan Laudy Bouw & Ontwikkeling,

7

Akkoord.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

Irenelaan 8, 6133 BG Sittard
sloopvergunning te verlenen voor
het slopen van vloeren, wanden,
daken en geveldelen
kasteelboerderij Genhoes, Oud
Valkenburg 17;
3. aan de heer J. Lemmens,
Strabeek 41, 6301 HP Valkenburg
aan de Geul, sloopvergunning te
verlenen voor het slopen van
gedeeltes van het pand Strucht
16 en 16a;
4. aan de heer Heynens, Sibberweg
24, 6325 AK Berg en Terblijt
sloopvergunning te verlenen voor
het slopen van asbest dak van
schuur Sibberweg 24.
28

BO &
WO

Vraag raadsfractie TRANSPeRANT ex
artikel 41 Reglement van Orde inzake
problematiek A79
De vragen beantwoorden conform
bijgevoegde conceptbrief.

29

BO &
WO

Akkoord, inclusief tekstuele aanpassing.

Milieuverslag 2006 en Milieuprogramma
2007.
Via het presidium de gemeenteraad voor
te stellen het Milieuverslag 2006 en het
Milieuprogramma 2007 vast te stellen
conform het opgestelde conceptverslag
en conceptprogramma.

30

GW

Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
raadsfracties SP, Transperant en
Algemeen Belang inzake verkeerssituatie
busstation Veolia.
Beantwoorden middels bijgevoegd
concept.

31

GW

Akkoord.

Beantwoording brief Werkgroep Niks aan
de Hand inzake realisatie busstation.
De brief van Niks aan de Hand
beantwoorden middels bijgevoegde
conceptbrief.

32

GW

GW

Akkoord.

Beantwoording vragen ex artikel 41
Reglement van Orde inzake financiering
reconstructie Rijksweg Berg-Vilt.
Beantwoorden conform bijgevoegde
conceptbrief.

33

Akkoord.

Hernieuwde aanvraag lunchroom

8

Akkoord.

NR

34

AFD

GW

RESUME
Fauquemont voor opheffing
parkeerplaatsen Theodoor Dorrenplein.

ADVIES

- de voorbereidingsprocedure opstarten
voor permanente afsluiting van het
Theodoor Dorrenplein;
- het verzoek van lunchroom Fauquemont
vooralsnog niet honoreren in afwachting
van het bovengenoemd traject.

Akkoord.

Kapvergunning treurwilg te Broekhem 3.
Instemmen met het snoeien van de
treurwilg op kosten van de gemeente
Valkenburg aan de Geul

35

GW

Vragen conform artikel 41 inzake
omgeving Geulstrand.
De brief van de fractie AB beantwoorden
middels bijgevoegde brief.

36

GW

GW

Akkoord.

Kapvergunning linde en esdoorn
Wehryweg.
Instemmen met het verlenen van een
kapvergunning voor een esdoorn en een
linde staande aan de Wehryweg.

38

GW

MO

Akkoord, aandacht voor communicatie,
met name voor de directe bewoners.

Herbegraving kloosterkerkhof Ravensbos.
De stand van zaken ter kennisgeving
aannemen en een standpunt innemen ten
aanzien van het verzoek van de Oblaten
en de toekomst van het kloosterkerkhof
Ravensbos.

39

Akkoord, inclusief tekstuele aanpassing.

Beantwoording vragen Platform
Broekhem over belijning Broekhem-Zuid.
Antwoorden conform bijgevoegde
conceptbrief.

37

Niet akkoord. Ter zake heeft de eigenaar
de keuze om opnieuw een kapvergunning
aan te vragen of op eigen kosten te
snoeien.

V.k.a., een gesprek beleggen tussen de
burgemeester en de overste.

Kermis in Houthem-St. Gerlach.
1. Wij stellen uw college voor om voor
2007 de kermis in Houthem en Schin
op Geul te laten organiseren door de
heer Wijnants;
2. de nieuwe medewerkster dorpsraden
van de afdeling Maatschappelijke
Ondersteuning in 2007 een nota te
laten opstellen over het beschikbaar
stellen van een jaarlijks budget aan
de dorpsraden en daarbij te

9

Niet akkoord, overleg plegen met de
Dorpsraden.

NR

AFD

RESUME
betrekken de organisatie van de
kermis in de kleine kernen vanaf
2008.

40

GW

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.

41

BO &
WO

BZ

BZ

Volgende week het voorstel opnieuw
voorleggen aan het College.

Akkoord.

Bezwaarschrift van B. Salih, Rijksweg
122, alhier, tegen vermeend besluit op
grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht.
Het college conformeert zich aan het
advies van de gemeentelijke commissie
voor de bezwaarschriften en verklaart
het bezwaarschrift niet-ontvankelijk.

43

Aangehouden.
Besloten wordt dat de keuze agendering
voor de raadsvergadering van april of een
volgende raadsvergadering door de
burgemeester aan het Presidium d.d. 20-32007 wordt voorgelegd.

Adviezen van de welstandscommissie van
1 maart 2007.
In te stemmen met de adviezen van de
welstandscommissie d.d. 1 maart 2007.

42

ADVIES

Akkoord.

Pleisterplaats Theodoor Dorrenplein in
het kader van Limburgs Mooiste.
Het evenemententeam is unaniem van
mening, dat de beoogde pleisterplaats op
het Theodoor Dorrenplein tot veel
verkeersproblemen kan leiden en
adviseert hieraan geen medewerking te
verlenen. Als alternatieve pleisterplaats
verwijzen naar de parkeerplaatsen
behorende tot het Polfermolencomplex.

10

Akkoord.

1.

Verslag van de vergadering van het MT
d.d. 12 maart 2007.

V.k.a.

2.

Brief betreffende snelheidscontroles op
de Emmaberg.

V.k.a.

3.

Verslag bespreking over ontvlechting
Valkenburg aan de Geul op 23 februari
2007.

V.k.a.

4.

Afscheidsreceptie burgemeester
Geraedts van Gulpen-Wittem op 19 april
a.s. van 17.30 19.30 uur.

Deelname door de burgemeester,
wethouder Leenders-Habets en de
secretaris.

5.

Tentoonstellingen in het Limburgs
Museum in Venlo.

V.k.a.

6.

Schrijven van de Valkenburgse Kegelbond
betreffende kegelbanen.

7.

Mails betreffende lidmaatschap de heer
Visser van Provinciale Staten .

Het College wenst terzake een voorstel
aangereikt te krijgen via de afdeling,
wethouder Dauven onderneemt actie.
V.k.a.

8.

Conferent ie Wet houder, waarom doen
we dit ?

V.k.a.

9.

Artikel 38 RvO vragen Provinciale Staten
betreffende afsluiting Klein Heideweg te
Berg en Terblijt.

V.k.a.

10.

Artikel uit Binnenlands Bestuur
betreffende: Valkenburg blij met uitspraak
casino

V.k.a.

11

Uitnodiging 5 jarig jubileum opvang
vrouwen op 12 mei a.s. in Roermond.

V.k.a.

12

Agenda openbare vergadering van AB
Werkvoorzieningschap OZL op 29 maart
a.s.

Deelname door wethouder Dauven.

13

Kopie brief van B&W aan de voorzitter
van de rekenkamercommissie
betreffende de huisvesting van de
rekenkamercommissie.

V.k.a.

14

Brief van het College van B&W van de
gemeente Maastricht als reactie op de
motie van de raad inzake Holland Casino.

Besloten wordt dat een gesprek wordt
gearrangeerd tussen de colleges van
Maastricht en Valkenburg aan de Geul.

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

Voorzitter,

11

