BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
19 december 2006.
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 12
december 2006.

ADVIES
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Besloten wordt dat d.d. 2 januari 2007
geen reguliere collegevergadering
plaatsvindt, wel is de spoedprocedure van
toepassing.
Valkenburg aan de Geul heeft het
predikaat
‘sportgemeente 2006 van Limburg’
gekregen.
Terugkoppeling van het gesprek met de
Directie van Rabo-vastgoed.
Terugkoppeling van de vergadering AVA
Ontwikkelingsmaatschappij.
Stand van zaken ontwikkelingen van een
hotel op de kop van de Cauberg.

4

AZ/
BEV

Vragen ex artikel 41 van het Reglement
van Orde voor de vergaderingen van de
raad van het CDA over de verpaupering
van enkele centrumstraten.
De vragen beantwoorden zoals verwoord
in de bij dit advies behorende brief
gedateerd 19 december 2006.

5

AZ/
BEV

Akkoord.

Vragen ex artikel 41 van het Reglement
van Orde voor de vergaderingen van van
de raad van het CDA betreffende
dorpsraden.
De vragen van het CDA beantwoorden
conform de bij dit advies behorende
brief van 19 december 2006.

1

Akkoord, inclusief tekstuele aanpassingen.

NR
6

7

AFD
AZ/
BEV

MO

RESUME
Ventvergunningen 2007

ADVIES

Aan de heer Franssen vergunning
verlenen voor 2007. Vergunningafgifte
mandateren aan het Hoofd Algemene
Zaken/Bevolking. Verzoeken waarop
afwijzend wordt beschikt apart aan het
college voorleggen.

Akkoord.

Rechtmatigheidsonderzoeken,
doelonderzoeken, beeindigingen en
mutaties ingevolge de WWB, IOAW, IOAZ
en BBZ.
Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
adviezen.

8

MO

Akkoord.

Aanvragen ingevolge de WWb (inclusief
langdurigheidstoeslag), IOAW, IOAZ en
BBZ.
Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
adviezen.

9

MO

Akkoord.

Verhaal en terugvordering (inclusief
debiteuren-hercontrole).
Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
adviezen.

10

MO

Akkoord.

Aanpassen beschikking subsidieverlening
ten behoeve van onderwijsbegeleiding
2006.
Ik adviseer u de beschikking
subsidieverlening ten behoeve van
onderwijsbegeleiding voor 206 conform
bijgaand concept aan te passen.

11

MO

Aanbieding Sociale Verzekeringsbank
(SVB) voor nieuwe PGB-houders Wmo.
1. Over te gaan tot inkoop van de
dienstverlening voor PGB-houders van de
SVB per 1 januari 2007.
2. de kosten Euro 12.571,20 te putten uit
de uitvoeringskosten Wmo.

12

MO

Akkoord.

1. Subsidieverzoek Fysiotherapeutisch
instituut Valkenburg voor de
beweegactiviteit van de groep Meer
Bewegen voor COPD en Astmapatiënten
(MBvC)

2

Akkoord.

NR

13

AFD

MO

RESUME
2. Subsidieverzoek Eerste Valkenburgse
Koersbal Club (EVKC)

ADVIES

1. Op grond van de artikelen 8 lid 2, 13
lid 3 en 25 van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn, vastgesteld
in de openbare vergadering van de
gemeenteraad van 10 december 2001:
a. Fysiotherapeutisch Instituut
Valkenburg voor het jaar 2007 een
subsidie verstrekken van Euro 852,-- in
het tekort voor de beweegactiviteit Meer
Bewegen voor COPD en Astmapatiënten;
b. de Eerste Valkenburgse Koersbal Club
voor het jaar 2007 een subsidie
verstrekken van Euro 600,-- in het tekort;
2. de onder 1a en 1b genoemde
bedragen putten uit de post
Gehandicaptensport (6.530.070/4.2131)
welke post hiertoe voor het jaar 2007
voldoende ruimte biedt.

Het gestelde onder ad a is akkoord
(aanvulling op collegebesluit van 21-112006, toen was het gestelde onder ad b
akkoord).

Raadsvoorstel beleidsvisie en verordening
inburging met bijlagen:
- Nota Visie op Inburgering Mergellandgemeenten 2007-2009;
- Verordening Wet Inburgering;
1. Akkoord te gaan met de
beslispunten in het raadsvoorstel
beleidsvisie en verordening
inburgering;
2. de nota en de verordening ter
besluitvorming aan te bieden aan
de gemeenteraad.

14

MO

Aangehouden tot 9-1-2007, wel reeds via
de griffie naar de commissies sturen.

Het opgaan van het
ZorginformatieCentrum in het Wmoloket.
1. Het ZorginformatieCentrum
Akkoord.
onderbrengen bij het Wmoloket vanaf 1 januari 2007;
2. het opheffen van de
spreekuren door het ZIC in de
gemeenschapshuizen wegens
het geringe aantal bezoekers
van het spreekuur. Daarvoor
in de plaats gaan
Klantmanagers Zorg, waar
nodig, op huisbezoek;
3. Het telefoonnummer van de
Wmo-telefoon (043-6099214)
ter kennisname brengen van
onze burgers via diverse
kanalen;
4. Dit communiceren richting

3

NR

AFD

RESUME

ADVIES
Wmo-raad, Seniorenraad,
Dorpsraden en besturen
gemeenschapshuizen.

15

MO

Besluit nadere regels voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning 2007.
Akkoord te gaan met het bijgaande
Besluit nadere regels voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning 2007,
gemeente Valkenburg aan de Geul.

16

MO

Beantwoording vraag ex artikel 41
Reglement van Orde inzake
schoolbegeleiding van de Socialistische
Partij.
De vraag ex artikel 41 van de
Socialistische Partij beantwoorden
conform bijgevoegde brief.

17

GW

BO &
WO

BO &
WO

BO
&WO

Akkoord.

Aanvraag bouwvergunning voor hoogzit
voor de jacht (legalisatie).
De hoogzit alsnog legaliseren door
vrijstelling te verlenen op basis van
artikel 9, III,B,2,b en de procedure
daartoe (ter visie leggen ontwerp
vrijstellingsbesluit) in gang zetten.

20

Akkoord.

Intrekking milieuvergunning.

Akkoord te gaan met het bijgevoegde
ontwerpbesluit, hetgeen betrekking
heeft op het intrekken van de
milieuvergunning, welke op 4 maart 1980
aan de heer J.H.G. Moobers is verleend
ten behoeve van het oprichten en in
werking hebben van een agrarische
inrichting aan het adres Sint
Gerlachusstraat 2 te Houthem.
19

Akkoord.

Bijdrage project “Bloem- en kruidenrijke
randen”.
Instemmen met de financiële bijdrage
van Euro 2.200,-- aan het project
“Bloem- en kruidenrijke randen in ZuidLimburg 2007 “.

18

Akkoord.

Akkoord.

Legeskosten bouwvergunning.

1. De bouwkosten zoals deze
bedoeld in hoofdstuk VI van
de legesverordening, vanaf

4

Akkoord, publicatie regelen in overleg met
voorlichting.

NR

AFD

RESUME

ADVIES
1-1-2007 vast te stellen, op
basis van bijlage 1 van
hoofdstuk VI van de
legesverordening 2002;
2. het hoofd van de afdeling
Bouwen en Wonen de
bevoegdheid geven om bij
het vaststellen van de
bouwkosten, afwijkende
berekeningsmethodieken te
hanteren bij bouwwerken
waarin de tarievenlijst niet
voorziet;
3. de tarieven jaarlijks te
indexeren.

21

BO &
WO

Impulsplan “Startersregeling”.

Het voorstel om definitief een bedrag ad
Euro 75.000,-- uit de algemene reserve
beschikbaar te stellen voor de
startersregeling, via het presidium ter
advisering voorleggen aan de commissie
SOB van 16 januari 2007 en ter
goedkeuring voorleggen, via het
presidium, aan de gemeenteraad van 5
februari 2007.
22

BO &
WO

Aanvraag monumentenvergunning voor
het consolideren en restaureren van de
muurgedeelten van de kasteelruïne
gelegen Grendelplein 13 te Valkenburg
aan de Geul.

Gevraagde vergunning onder
voorwaarden verlenen.
23

BO &
WO

Akkoord.

Het gedeeltelijk slopen van het pand op
het perceel Daalhemerweg 4 te
Valkenburg aan de Geul
Aan de heer J.P. Lemmens,
Koningsgraven 28, 6363 BE Wijnandsrade,
sloopvergunning te verlenen voor het
gedeeltelijk slopen van het pand gelegen
op het perceel Daalhemerweg 4 te
Valkenburg aan de Geul.

24

BO &
WO

Akkoord, verdere concrete afhandeling
door de portefeuillehouder.

Akkoord.

Lindenstraat 3: bouw stal.

Aan de heer Cobben via de bijgevoegde
brief te laten weten:
1. dat in de gemeentelijke
administratie geen bewijs is

5

Akkoord.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

gevonden dat in 2003 een
bouwvergunning is verleend, en;
2. welke alternatieven hij heeft
inzake de bouw van een stal op
zijn perceel.
25

BO &
WO

Nieuwbouw 6 seniorenwoningen Berg en
Terblijt.
In beginsel geen medewerking verlenen
aan dit voorstel, gezien de prijs –
kwaliteit verhouding. Voorkeur verdient
het om te bouwen in de huursector.

26

BO &
WO

Resultaat gezamenlijke aanbesteding
afvalverwerking.
1. Kennis te nemen van het resultaat van
de gezamenlijke aanbesteding, welke
namens 46 Limburgse gemeenten door
Afvalsamenwerking Limburg (ASL) is
gehouden;
2. Akkoord te gaan met het gunnen van
de opdracht aan Essent Milieu conform
het door ASL opgestelde gunningsadvies;
3. Akkoord te gaan met het opgestelde
model voor de verevening van de
voortransportkosten.

27

BO &
WO

GW

BO &
WO

Akkoord, inclusief tekstuele toevoeging in
brief.

Inspraak reactie ontwerp-Provinciaal
Verkeers- en Vervoersplan.
Instemmen met het inbrengen van de
bijgevoegde punten ten behoeve van de
(regionale) inspraakreactie en wethouder
Kleijnen machtigen voor accordering
hiervan.

29

Akkoord.

Brief van Wonen Zuid over de
commerciële ruimten van de Berkelflat,
kop Berkelplein, in het centrum van
Valkenburg.
Gezien de inhoud en de status van de
retailstructuurvisie aan Wonen Zuid
antwoorden dat de gemeente negatief
staat ten opzichte van uitbreiding van
detailhandel in de Berkelflat en
attenderen op andere mogelijke
invullingen in de sfeer van
dienstverlening.

28

Akkoord.

Aanvraag monumentenvergunning voor
het restaureren van het interieur (fase
2c) van de Sint Gerlachuskerk te
Houthem.

6

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
Gevraagde vergunning verlenen.

ADVIES
Akkoord.

30

BO &
WO

Ingekomen zienswijzen met betrekking
tot voornemen tot het verlenen van
vrijstelling van het bestemmingsplan ex
artikel 19 lid 1 WRO ten behoeve van de
herontwikkeling van hoeve Genhoes.
Op het moment dat de brief is ontvangen
van de Vereniging Natuurmonumenten
waarin zij verklaren akkoord te zijn met
de door uw college gestelde voorwaarde
van openbare toegankelijkheid van de
toegangsweg, conform bijgevoegd
raadsvoorstel de gemeenteraad
voorstellen om:
1. de zienswijzen ontvankelijk, maar
ongegrond te verklaren;
2. voor dit project de verklaring van
geen bezwaar aan te vragen bij
Gedeputeerde Staten van Limburg.

31

BO &
WO

Verzoek van Stichting Ronald Mc Donald
Kindervallei om bouwvergunning te
verlenen voor het realiseren van een
stilteruimte, techniekruimte en
buitenberging bij de nieuwbouw Ronald
Mc Donald op het perceel Onderstestraat
29 te Valkenburg aan de Geul (Houthem).
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

32

BO &
WO

BO &
WO

BO

Akkoord.

Aanvraag om sloopvergunning voor het
slopen van diverse bedrijfsruimten aan
de Vroenhof 92 te Houthem, lokatie
mechanisatiebedrijf Frissen.
Aan de gemeente Valkenburg aan de
Geul, Geneindestraat 4, 6301 HC
Valkenburg aan de Geul sloopvergunning
te verlenen voor het slopen van diverse
bedrijfsruimten aan de Vroenhof 92.

34

Akkoord.

Begraafplaats/kunstpark Valkenburg.

Standpunt innemen nadat meer
duidelijkheid bestaat ten aanzien van de
toekomst en de nieuwe bestemming van
het klooster.
33

Akkoord.

Akkoord.

Werkwijze commissie bezwaarschriften.
1. Kennis nemen van de nieuwe
werkwijze van de commissie
bezwaarschriften;

Akkoord, met dien verstande dat het
contract objectief meetbaar dient te zijn
teneinde integriteitsdiscussies te

7

NR

AFD

RESUME
2. Akkoord gaan met de uitbesteding van
de verslaglegging van de hoorzittingen
van de commissie bezwaarschriften
tegen een tarief van Euro 75,-- per
vergaderuur (uitgangspunt hierbij is dat
sprake is van vijf uitwerkingsuren per
vergaderuur);
3. De gemeentesecretaris machtigen
binnen de context als geschetst onder
punt 2 een contract op freelance basis te
sluiten met de heer mr. C.H.W.
Bartholomé.

8

ADVIES
voorkomen.

1.

Verslag vergadering MT d.d. 11 december
2006.

V.k.a.

2.

Uitnodiging afscheidsreceptie van drs.
P.E.M.A. Haane op 21 december a.s. in
Maastricht.

Deelname door de burgemeester.

3.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Kamer van
Koophandel op 8 januari a.s. in Roermond.

Deelname door de burgemeester en
wethouder Habets.

4.

Uitnodiging feest St. Gerlach op 5 januari
a.s. om 10.00 uur.

Deelname door het College en de
secretaris.

5.

Stand van zaken regionalisering Brandweer
(overzicht sheets van 24-11-2006).

V.k.a.

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

Voorzitter,

9

