BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
23 januari 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 16
januari 2007.

ADVIES
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Terugkoppeling door wethouder Dauven
van zijn gesprek met een delegatie van het
college van Meerssen.
Terugkoppeling door wethouder Leenders
van de ontwikkelingen bij de GGD inzake
de verkoop van het GGD-gebouw te
Maastricht.
Terugkoppeling door wethouder Leenders
van de stand van zaken van het
regionaliseringsproces van de brandweer.
Terugkoppeling Gewestelijke
aangelegenheden in commissies. Het
College besluit de huidige gedragslijn te
handhaven.
Verzoek Recron om afschaffen
toeristenbelasting. Het college blijft
vasthouden aan haar eerdere standpunt,
hetgeen impliceert dat het College
voorstander is van het handhaven van
toeristenbelasting.
Stand van zaken centrumplan.
Het College besluit dat de vergadering op
30-1-2007 aanvangt om 12.00 uur. Dit
vanwege de besluitvorming in het kader
van het centrumplan. De betreffende MTleden zullen eveneens worden
uitgenodigd.
Wethouder Leenders zal namens het
College deelnemen aan de regiegroep van
het project dat onlangs door het Ministerie
van EZ werd toegekend aan de NV.
Ontwikkelingsmaatschappij.
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5

AFD
AZ/
BEV

BZ

RESUME
De kwestie Maraite.

ADVIES

Het bericht van de rechtbank voor
kennisgeving aannemen en het dossier
sluiten.

Akkoord.

Hotelonderzoek.
Bijgaande brief verzenden naar alle
logiesverstrekkende bedrijven in
Valkenburg aan de Geul.

6

MO

Offerte Arcadis Regio BV inzake het
opstellen van bebouwingsplannen voor
drie locaties in Houthem en Vilt
(stedenbouwkundige schets).
1. Arcadis Regio BV opdracht verstrekken
om voor een bedrag van Euro 9.900,-- de
werkzaamheden zoals verwoord in de
offerte van 16 januari 2007 met kenmerk
110501/ZC7/076/70160 uit te voeren.
2. ISA-Sport vragen de 2 jaarlijkse
keuring al in januari van dit jaar uit te
voeren en tevens een advies af te geven
over de staat van onderhoud van de
complexafrastering, ballenvangers en
publiekafrastering van elk sportcomplex
onder voorbehoud dat de kosten voor het
meerwerk op basis van een door ISASport aan te leveren offerte maximaal
Euro 5.000,-- bedragen.
3. het totaal benodigde budget te putten
uit het door de gemeenteraad
beschikbaar gestelde krediet voor het
“Aansturen efficiënt gebruik
sportcomplexen” ad Euro 50.000,--.

7

MO

Aangehouden.

Aangehouden.

Voortgang Campus Polfermolen (Brede
School).
1. Akkoord te gaan met de
voorgestelde
projectorganisatie en de
afvaardiging;
2. Kennis te nemen van de
voortgang van de
onderhandelingen met 3W;
3. Kennis te nemen van het
advies inzake de BTW van
Deloitte Belastingadviseurs
BV en dit betrekken bij de
onderhandelingen met 3W;
4. Ermee akkoord te gaan dat de
firma Complan wordt
verzocht offerte uit te
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Akkoord.

NR

AFD

RESUME

ADVIES
brengen voor het opstellen
van een second opinion
m.b.t. het rapport van Kats
en Waalwijk;
5. Kennis te nemen van de
gesprekken die hebben
plaatsgevonden met
Kumulus, het Rode Kruis en
de bibliotheek.

8

SOB

Projectbegeleiding implementatie
invoering Wet Kenbaarheid
Publiekrechtelijke Beperkingen.
a. Met het voorliggende deelplan akkoord
te gaan en de opdracht te gunnen aan
advies- en managementbureau voor
overheid en non-profitorganisaties
Bestuur en Management Consultants
(BMC)
b. de kosten Euro 6.000,-- te doen
boeken op de post 5.300.010/34.350
Invoering Wkpb “

9

BO &
WO

Beeldkwaliteitsplan 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 Stationstraat in
Valkenburg aan de Geul.
Voorlopig instemmen met de inhoud van
het concept-beeldkwaliteitsplan, het
plan voorleggen aan omwonenden tijdens
een info-avond en op basis van de
resultaten, na instemming door de
commissie SOB, een definitieve beslissing
op bezwaar nemen.

10

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord, de raadsleden ook uitnodigen
voor de info-avond, de pers actief
informeren, daarna de heer Pellegrom een
boekje overhandigen.

Ondergrondse parkeergarage op
parkeerterrein achter hotel Palanka.
Omdat niet begonnen wordt met het
opknappen c.q. vernieuwen van hotel
Palanka, vooralsnog geen medewerking
verlenen aan deze plannen. Er zal een
totaalplan moeten worden
gepresenteerd, welk plan bovendien voor
de gemeente budgettair neutraal is.

11

Akkoord.

Bezwaarschrift namens Vereniging
Hendrick de Keyser gericht tegen uw
besluit om geen ontheffing te verlenen
van de brandveiligheidsvoorschriften van
het Bouwbesluit.

3

Akkoord, met dien verstande dat in het
totaalplan ook het hoekpand dient te
worden meegenomen.

NR

12

AFD

BO &
WO

RESUME

ADVIES

In afwijking van het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren
en het bestreden besluit in stand laten
onder aanvulling van een nadere
motivering.

College verleent wel vrijstelling onder de
voorwaarden zoals vermeld in memo van
18 januari 2007.

Engwegen 6: uitstel opstarten
handhavingsprocedure.
Via de bijgevoegde brief meedelen dat:
1. de handhavingsprocedure maximaal
wordt uitgesteld tot 31 maart 2007 en;
2. het plan aan de genoemde
randvoorwaarden moet voldoen.

13

BO &
WO

Principeverzoek tot realiseren van een
woongebouw (begeleid wonen) aan het
Sint Gerlachplein in Houthem (PA/6155)
1. aan dit verzoek geen medewerking
verlenen wegens strijd met het geldende
bestemmingsplan;
2. de aanvrager overeenkomstig
berichten.

14

GW

GW

GW

P&B

Aangehouden.

Snoeiwerkzaamheden wegbermen en
uitbesteding wegbermbestek.
Instemmen met:
- uitvoering van snoeiwerkzaamheden
langs wegbermen volgens een vijfjarige
cyclus;
- het benaderen van Adviesbureau
Heggen voor de bestekvorming van het
bestek 2007 t/m 2009;
- een meervoudige onderhandse
aanbestedingsprocedure met uitnodiging
van vier hoveniersbedrijven.

17

Akkoord, inclusief tekstuele toevoeging.

Artikel 41 vraag raadsfractie SP inzake
Buurtbus voor Houthem.
Bijgaand concept-antwoord versturen.

16

Het College weigert medewerking te
verlenen omdat een dergelijke
ontwikkeling niet past bij de visie van de
gemeente.

Artikel 41 vraag raadsfractie AB inzake
afsluiting Klein Heideweg.
Bijgaand concept-antwoord versturen.

15

Akkoord, de brief met spoed verzenden.
In de vervolgprocedure zal het
maatschappelijk draagvlak worden
gepeild.

Akkoord, het College gaat er van uit dat
de volgende aanbesteding loopt via het
dan gevormde inkoopbureau.

Vervanging onderleggerbeelden,
gezamenlijke fotovlucht met de
gemeenten Maastricht en Margraten.
a. Met het voorliggende akkoord te gaan
voor het houden van een gezamenlijke

4

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
ADVIES
fotovlucht met de gemeenten Maastricht
en Margraten en een fotovlucht te
gunnen aan firma GEOCART te Herten
Duitsland;
b. van het gereserveerde krediet uit het
beleidsplan 2006 t/m 2009 “integrale
fotovlucht” Euro 20.000,-- beschikbaar te
stellen.

18

KV

Uitzending carnavalsoptocht TV
Valkenburg.
Akkoord te gaan met het voorstel om de
bijdrage te verlenen.

19

BZ

Brief ondernemersvereniging Boete de
Poort.
Bijgaande brief als antwoord versturen.

20

MO

MO

Akkoord.

Verzoek om een financiële bijdrage uit
het budget deskundigheidsbevordering.
1. De Stichting Peuterspeelzaal
Valkenburg aan de Geul een bedrag
beschikbaar stellen van maximaal Euro
11.298,-- voor de deelname aan de
cursus Speelplezier;
2. het bedrag putten uit het totaal
beschikbare budget voor een verdere
professionalisering en
deskundigheidsbevordering van het
peuterspeelzaalwerk over de jaren 2004
tot en met 2007 van Euro 19.000,--.

22
23

Akkoord.

Vragen artikel 41 RvO van de CDA-fractie
inzake mogelijke financiële tekorten bij
de GGD ZL.
Akkoord te gaan met bijgaande
antwoordbrief.

21

Akkoord.

Akkoord.

Vervallen
MO

1. Besluitvorming subsidieverzoek in het
kader van het Regionaal Actieprogramma
Cultuurbereik Heuvelland 2005-2008
(RAC);
2. Besluitvorming (financiële)
verantwoording van
subsidietoekenningen.
1. Op grond van artikel 4.23, lid 3 sub a
van de Algemene wet bestuursrecht
a. de Stichting Spuugh een provinciaal
subsidie toekennen van maximaal Euro
4.000,--;

5

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
b. het provinciaal subsidie voor de
Stichting Tri-Arte definitief vaststellen
op Euro 5.000,--;
c. het provinciaal subsidie voor de
Stichting Streekmuseum Land van
Valkenburg definitief vaststellen op Euro
3.500,--.
2. 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.

24

FAZA

Gunning schoonmaakonderhoud.
Het schoonmaakonderhoud en
glasbewassing te gunnen aan Licom
Diensten Schoonmaak Heerlen voor de
duur van 3 jaar met de optie 1 jaar te
verlengen ingaande 1 april 2007.

25

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

GW

Akkoord.

Verkoop grondstrookje Op den Dries Berg
en Terblijt.
1. Aan de heer Caelen 60 m2 grond
verkopen waarbij de erfgrens wordt
bepaald op een lijn van 1 meter naast
het bestaande voetpad;
2. de heer Lamberiks mededelen dat bij
verkoop van de nu tot uiterlijk medio
2009 in gebruik te geven grondstrook de
verkoopprijs op het moment van de
verkoop zal worden vastgesteld.

28

Akkoord.

Verzoek om aankoop groenstrook op de
hoek Wethouder Paulssenlaan/Neerhem.
Verzoek van mevrouw R. Camarda om
aankoop van de hoekstrook naast de
woning Wethouder Paulssenlaan 1
afwijzen.

27

Akkoord.

Grasveld achter de sporthal in Berg en
Terblijt.
Het verzoek van Stichting De Kleine
Burcht om het grasveld te mogen
gebruiken afwijzen.

26

ADVIES

Akkoord.

Brief bewoners Oosterweg.
Wij adviseren uw college om de brief van
een aantal bewoners van de Oosterweg
te beantwoorden conform bijgevoegde
conceptbrief.

6

Akkoord.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

29

GW

Raadsnota m.b.t. uitspraak Raad van
Arbitrage voor de Bouw inzake de door
BAM NBM jegens de gemeente
aangespannen arbitragezaak.
Instemmen met de concept-raadsnota en
deze in procedure te brengen, uitgaande
van een raadsbehandeling op 5 februari
2007.

7

Akkoord.

1.

Verslag vergadering MT d.d. 15 januari
2007.

V.k.a.

2.

Schrijven B&W van Meerssen betreffende
voorstel inzake doorschuiven van 2e
visitatie bestuurskracht.

V.k.a.

3.

Symposium “De provincie als
verANDEREnde overheid” op 31 januari
2007 in Maastricht.

V.k.a.

4.

Bijeenkomst Ned. Mij voor Nijverheid en
Handel op 24 januari 2007 om 17.00 uur in
Valkenburg.

Deelname door de secretaris.

5.

Verslag VOR-overleg op 15 november 2006.

V.k.a.

6.

Route en gevaarlijke punten gereden met
de Landelijke Fietsersbond, afdeling
Valkenburg aan de Geul op 13 januari
2007.

Voor advies voorleggen aan B&W.

7.

Jaarverslag 2005 Jong Leren.

V.k.a.

8.

Informatiebijeenkomst over Essent N.V.
voor gemeentelijke aandeelhouders op 1
februari 2007 om 16.00 uur in Arnhem.

Brief ter afhandeling voorleggen aan
wethouder Leenders.

9

Schrijven 3W betreffende wijziging
werkgebied en directie 3W.

V.k.a.

10

Datum nieuwjaarsviering provinciaal
bestuur 2008.

V.k.a.

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

Voorzitter,
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