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

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 6
februari 2007.

ADVIES
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

4

FIN

Beroepschrift Kwijtschelding.
Beroepschrift ongegrond verklaren en
uitspraak handhaven.

5

FIN

Verzoek van Stella Maris tot het plaatsen
van tijdelijke reclameborden b.g.v. open
dag op 3 maart 2007.
Het verzoek niet in te willigen, gelet op
beleidsregels van 1-8-2006.

6

BZ

MO

MO

Aangehouden.

Voortgang Campus Polfermolen (Brede
School).
Bijgaand informatiebulletin aan de raad
te zenden.

8

Het College neemt kennis van het
intrekken van het verzoek.

Vervanging treintjes gemeentegrot.
De firma Obons in Aalbeek opdracht te
geven, twee aanhangers te bouwen voor
een bedrag van Euro 39.900,00 exclusief
BTW. De rente- en afschrijvingslasten af
te dekken uit de stelpost “vervanging
tractie” uit de begroting.

7

Aangehouden.

Akkoord.

Raadsnota “Vervangen toplaag
kunstgrasveld Valkenburgse
Hockeyvereniging Sjinborn” en
infobulletin “nota
buitensportcomplexen”
1. De raadsnota “vervangen toplaag
kunstgrasveld Valkenburgse
Hockeyvereniging Sjinborn” conform
concept vaststellen en op de agenda van

1

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
de openbare vergadering van de
gemeenteraad van 19 maart plaatsen;
2. het infobulletin “nota
buitensportcomplexen” conform concept
met de raadsstukken van 19 maart 2007
naar de commissieleden CSWO en de
raadsleden versturen.

9

MO

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

10

MO

MO

Aangehouden.

Inhoudelijke en financiële evaluatie
Wereldwielerstad Valkenburg aan de
Geul 2006.
Via het presidium de raad voorstellen:
a. De inhoudelijke evaluatie
Wereldwielerstad Valkenburg aan de
Geul 2006 vast te stellen;
b. het totale tekort als gevolg van de
organisatie van de wielerevenementen
en side-events 2006 ad Euro 226.200,-te betrekken bij de samenstelling van de
jaarrekening 2006.

11

ADVIES

Aangehouden.

Jaarinvulling 2007 Beleidsplan Educatie
Maastricht en Mergelland 2005-2009.
Via het presidium aan de gemeenteraad
voor te stellen:
- de jaarinvulling 2007 van het
Beleidsplan Educatie Maastricht en
Mergelland 2005-2009 vaststellen;
- de door het rijk beschikbaar te stellen
budgetten voor de jaarschijf 2007
aanwenden ter bekostiging van
activiteiten Educatie voor inwoners
Maastricht en Mergelland,
overeenkomstig de in de jaarinvulling
opgenomen uitgangspunten,
beleidskaders en de financiële paragraaf;
- het college van burgemeester en
wethouders van Maastricht machtigen tot
het met het ROC Leeuwenborgh aangaan
van overeenkomsten tot inkoop van

2

Akkoord, de Valkenburgse situatie nader
concretiseren.

NR

AFD

RESUME
educatie-activiteiten.

12

BO &
WO

Detailhandel in het buitengebied.

ADVIES

1. Aan de aanvraag van de heer Geerts
Aangehouden.
om het gebruik van een deel van het
pand Hekerweg 37 ten behoeve van
detailhandel te legaliseren geen
medewerking te verlenen;
2. via de bijgevoegde brief dhr. Geerts in
de gelegenheid stellen om deze activiteit
voor 31 maart 2007 vrijwillig te
beëindigen, en;
3. hem in kennis te stellen van het feit
dat bestuursdwang zal worden toegepast,
indien hij geen gehoor geeft aan het
verzoek onder 2;
4. aan de aanvraag van de heer Retrae
om een deel van het pand Hekerweg 34
te mogen gebruiken ten behoeve van
detailhandel geen medewerking te
verlenen en hem via de bijgevoegde brief
van dit standpunt in kennis te stellen.
13

BO &
WO

Reacties op het beeldkwaliteitsplan (bkp)
voor de omgeving van het
stationsgebouw in relatie tot het
bezwaarschrift gericht tegen het besluit
om tijdelijke vrijstelling te weigeren
voor het plaatsen van een tijdelijke
expositieruimte op een gedeelte van het
parkeerterrein aan de Stationsstraat in
Valkenburg aan de Geul.
1. Niet instemmen met de inhoud van het Aangehouden.
concept-beeldkwaliteitsplan na de
reacties van de omwonenden tijdens een
infoavond over het bkp en het
bezwaarschrift van de heer Pellegrom
tegen het weigeren tijdelijk vrijstelling
te verlenen ongegrond verklaren;
2. wel instemmen met het verder
uitwerken van de plannen voor het
busstation op de aangegeven locatie.

14

BO &
WO

Algehele herziening bestemmingsplan
Buitengebied.
Instemmen met de inhoud van het “Plan
van aanpak” en op basis van het
stappenplan, dat daarin is aangegeven,
offertes opvragen bij 4
stedenbouwkundige bureaus.

15

BO &

Verordening starterslening.

3

Aangehouden.

NR

16

AFD
WO

BO &
WO

RESUME

ADVIES

In de commissievergadering SOB van 27
februari 2007 mededelen dat de gedane
toezegging van behandeling “verordening
startersregeling” wordt verschoven naar
de commissie van 3 april 2007 en
vervolgens ter vaststelling zal worden
aangeboden aan de gemeenteraad van 23
april 2007 en melden aan het presidium.

Akkoord.

Concept van de kaderstellende nota met
betrekking tot de toepassing van artikel
19 lid 1 en 19 lid 2 WRO procedures.
1. Alvast kennisnemen van de inhoud van
deze conceptnota en eventuele op/aanmerkingen kenbaar maken (bij
voorkeur eveneens digitaal)
2. de gemeenteraad, via het presidium,
laten weten dat de behandeling van deze
nota wordt afgevoerd van de
raadsagenda van 19 maart 2007 omdat
deze beleidsnotitie nog moet worden
geaccordeerd door de portefeuillehouder
RO;
3. als de portefeuillehouder heeft
ingestemd met de inhoud van deze nota,
deze opnieuw ter goedkeuring
voorleggen aan het college en
vervolgens, via het presidium, opnieuw
op de raadsagenda plaatsen.

17

BO &
WO

Planschadeclaim van de heer A.
Hendriks, Sibbergrubbe 38, 6301 AA
Valkenburg aan de Geul.
Aan de raad op 19 maart 207, via het
presidium, het raadsvoorstel voorleggen
met het verzoek in te stemmen met het
standpunt om de planschadeclaim af te
wijzen.

18

GW

Aangehouden.

Aangehouden, bespreken in het College
van 21 februari 2007.

Renovatie- en inboetprogramma
openbare begraafplaatsen in het voorjaar
van 2007.
- Het renovatieprogramma ter
kennisgeving aannemen;
- instemmen met de uitvoering van de
voorgestelde werkzaamheden binnen de
gestelde kredieten;
- innemen van een standpunt over de
realisatie van een “groene”(gazon)
begraafplaats naast de kerk te Berg.

4

Akkoord, overleg voeren met het
Kerkbestuur.

NR
19

20

AFD
GW

GW

RESUME
Valkenburg altijd bereikbaar?
Effectenstudie bereikbaarheidspakket
kern Valkenburg.

ADVIES

- Kennisnemen van de
onderzoeksrapportage “Valkenburg altijd
bereikbaar? “
– de resultaten van de
onderzoeksrapportage bespreken met de
dorpsraad Houthem-St. Gerlach;
- bestuurlijk overleg organiseren met
Rijkswaterstaat en Provincie Limburg
t.a.v. uitvoering en financiering van de
voorgestelde maatregelen;
- de resultaten van de studie ter
informatie presenteren in de commissie
SOB van 3 april;
- de uitvoeringskosten van dit project
verwerken op de wensenlijst (nu pm
geraamd). De wensenlijst maakt
onderdeel uit van de
begrotingsbehandeling.

Akkoord, in het kader van de subsidieaanvraag bij de provincie eerst
vooroverleg plegen met de betreffende
provincie-ambtenaren via de
gemeentesecretaris.

Reconstructie Wilhelminalaan.
Opdracht verlenen voor het opstellen van
een ontwerpplan.

21

BO &
WO

Verzoek om bouwvergunning te verlenen
voor het samenvoegen van de panden
aan de Berkelstraat 32 en 34 ten
behoeve van een uitbreiding van het
restaurant op de begane grond en het
aanpassen van de voorgevels van de
panden Berkelstraat 28-32 te Valkenburg
door B. Taci, Neerhem 93 te Valkenburg.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

22

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Verzoek om bouwvergunning voor het
uitbreiden van een woonhuis op het
perceel plaatselijk bekend St. Rosastraat
18 te Valkenburg aan de Geul van de
heer M.M.G. Pisters.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

23

Aangehouden.

Akkoord.

Verzoek om bouwvergunning te verlenen
voor het uitbreiden van het kuuroord
Thermae 2000 met een serre/lounge op
het perceel Cauberg 27 te Valkenburg.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

5

Akkoord.

NR
24

25

AFD
BO &
WO

BO &
WO

RESUME
Verzoek om bouwvergunning voor het
vergroten van een woonhuis op het
perceel plaatselijk bekend Achter de
Hoven 34 van de heer J. Ooms.

ADVIES

Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

Akkoord.

Woningbouw in het buitengebied:
Emmaberg ongenummerd te Valkenburg
aan de Geul.
Via de bijgevoegde brief aan de heer
Akkermans meedelen dat het college van
burgemeester en wethouders geen
principemedewerking wil verlenen aan
zijn principeaanvraag om op het perceel
Emmaberg ongenummerd te Valkenburg
aan de Geul woningbouw mogelijk te
maken.

26

GW

Verzoek grafbedekking begraafplaats
Berg.
Toestemming verlenen voor het
aanbrengen van een grafmonument met
afwijkende afmetingen op de
begraafplaats tegenover de kerk te Berg.

27

MO

MO

FIN

Akkoord.

Vaststelling budgetplafonds 2007
Werkdeel Wet werk en bijstand en
vaststelling gemeentelijke vergoedingen
gesubsidieerde arbeid 2007
De in deze nota aangegeven
budgetplafonds vaststellen en akkoord
gaan met de door het bestuur van de
Stichting Phoenix voorgestelde
gemeentelijke vergoedingen voor de
diverse vormen van gesubsidieerde
arbeid 2007.

29

Akkoord.

Raadsnota jaarverslag leerplicht.
Wij adviseren u het presidium voor te
stellen het onderwerp “jaarverslag
leerplicht” welke geagendeerd is voor de
raadsvergadering van 23 april a.s.

28

Akkoord.

Akkoord.

Verklaring van het college over de
betrouwbaarheid van de cijfers bij de
IV3-aanlevering ten behoeve van het CBS
inzake het 4e kwartaal 2006.
Verklaring IV3 inzake het 4e kwartaal
2006 afgeven.

6

Akkoord

1.

Verslag van de vergadering van het MT
d.d. 5 februari 2007.

V.k.a.

2.

VNG: Complete dienstverlening VNG
gemeenten op het onderwerp Europa.

V.k.a.

3.

Mail Platform Broekhem betreffende
veiligheid in de kernen.

Afdoening door R. Paulssen.

4.

Begroting 2007 van Wonen Zuid.

V.k.a.

5.

Schrijven Wonen Zuid betreffende
benoeming senior manager Financiën en
Automatisering.

V.k.a.

6.

Viering 25 jaar pastoor Janssen in
Valkenburg aan de Geul op 4 maart 2007.

Deelname door het College.

7.

Receptie 100ste verjaardag pater H.
Jongen op 22 februari 2007 van 16.0019.00 uur in de Geulhemermolen.

Deelname door de burgemeester.

8.

Opening Charles Eyckzaal in het
Streekmuseum op 25 maart 2007 om 15.00
uur.

Deelname door de burgemeester en
wethouder Dauven.

9

Informatie uit het regeerakkoord
betreffende regionalisering lokale
brandweer.

V.k.a.

10

Prins Erwin II van Wahlwiller.

11

Bestuurskracht blijvend in beeld.

Deelname door de burgemeester en
wethouder Dauven.
V.k.a.

12

Receptie Jeugdburgemeester c.a. op 16
februari a.s. in Schin op Geul.

Deelname door het College.

13

Sleuteloverdracht op 17 februari 2007 in
zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt.

Deelname door de burgemeester.

14

Telefonische dankbetuiging van mevrouw
Erckens voor toegestuurde attentie
namens B&W bij haar afscheid.

V.k.a.

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

Voorzitter,

7

