BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
12 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 5
december 2006.

ADVIES
Akkoord.
Aanvullend is het College van mening dat
wethouder Kleijnen ook deelneemt aan de
reis naar Lille (zie agendapunt 22).
Besloten wordt dat wethouder Kleijnen zal
deelnemen.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Aangehouden.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Besloten wordt dat het college van
Monschau wordt uitgenodigd voor 3 januari
2007 a.s. voor nadere kennismaking en
nadere afstemming inzake evt.
samenwerkingsmogelijkheden. Wethouder
Leenders en de secretaris zorgen voor een
programma.
Bepaald wordt dat het college in de
toekomst een extra collegevergadering
houdt op de dagen van de
raadsvergadering, dit vooraf aan de
raadsvergadering, aanvang om 17.00 uur.
Ontwikkelingen met betrekking tot de
Fransche Molen en Bergervliet.
Terugkoppeling door de burgemeester van
het gesprek met de heer v.d. Ven jr.
Voorbespreking AVA
Ontwikkelingsmaatschappij.

4

FIN

Verwerving sportcomplex Polfermolen.
Het sportcomplex per 1 januari 2007 te
verwerven voor een nog nader overeen
te komen bedrag, onder de voorwaarde
dat: a. de raad hiermee instemt;
b. er geen fiscale obstakels zijn, die
vroegtijdige verwerving van dit complex
in de weg staan.

5

BO

Akkoord.
Het College besluit tevens dat het
onderhoud voor een periode van 5 jaar
ineens wordt uitbesteed aan een
marktpartij.

Bezwaarschriftprocedure belastingzaken.
De huidige werkwijze inzake het horen
van bezwaarmakers in belastingzaken

1

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
vastleggen.

6

BZ

Toekomstvisie Horeca.

ADVIES

Bijgaande samenvatting van onze visie op
de horeca bespreken met Koninklijke
Horeca Nederland Afdeling Valkenburg.
7

BZ

Evenementenbeleid.
De conclusies binnen uw college
bespreken.

8

BZ

V.k.a.

Aangehouden.

Beslissing op bezwaar Belangenvereniging
Mooi Geulzicht.
Het bezwaar van de vereniging gegrond
Akkoord.
verklaren en het advies van de commissie
volgen.

9

MO

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

10

MO

Akkoord.

WVG-aanvragen-mutaties.
Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
adviezen.

11

MO

Akkoord.

WVG-aanvragen.
Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
adviezen.

12

MO

Akkoord.

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

13

MO

Akkoord, met dien verstande dat ten
behoeve van nr 6283 wederom Wajonguitkering wordt aangevraagd.

Overeenkomst van opdracht uitvoering
persoonsgebonden budget huishoudelijke
verzorging overgangscliënten Wmo met
mandaatbesluit.
Akkoord te gaan met het sluiten van een
overeenkomst van opdracht en het
nemen van een mandaatbesluit

2

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
uitvoering persoonsgebonden budget
huishoudelijke verzorging
overgangscliënten Wmo waardoor deze
taken worden gemandateerd aan het
Wmo-kantoor.

14

MO

1. Vaststellen wijzigingen
handhavingsbeleid;
2. wijzigingen samenstelling
toezichthouders.
1. de wijzigingen in bijlage 2 behorende
bij de “beleidsregels handhaving
kwaliteit kinderopvang gemeente
Valkenburg aan de Geul” vaststellen;
2. de door de GGD Zuid Limburg
voorgestelde wijzigingen in de
aanstelling van de toezichthouders Wet
kinderopvang doorvoeren, publiceren en
Stichting de Kleine Burcht daarvan
schriftelijk op de hoogte stellen;
3. de manager backoffice en de
medewerker activiteiten, voorzieningen
en projecten van de Afdeling
Maatschappelijke Ondersteuning
mandateren om namens uw college
wijzigingen in het “Register
Kinderopvang gemeente Valkenburg aan
de Geul” en wijzigingen in de aanstelling
van de toezichthouders Wet
kinderopvang door te voeren.

15

MO

-

-

BO &

Akkoord.

Versnelde instroom van
uitkeringsgerechtigden en nuggers in de
Wet Sociale Werkvoorziening.
-

16

ADVIES

Akkoord gaan met en overgaan
tot ondertekening van de
bijgevoegde overeenkomst en
deze aanmerken als een
werkgeversarrangement. Dit
arrangement is een voorziening
in het kader van de WWB;
de kosten van deze
overeenkomst zijnde Euro
144.000,-- ten laste brengen van
het Budget Werkdeel WWB 2006;
toepassing geven aan artikel 8
van de ReÏntegratieverordening
gemeente Valkenburg aan de
Geul 2005 en aan artikel 2005 en
aan artikel 13 van het
Uitvoeringsbesluit
Loonkostensubsidies WWB
(hardheidsclausules).

Planschadeclaim van de heer Hendriks,

3

Akkoord.

NR
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AFD
WO

BO &
WO

RESUME
Cauberg 15, 6301 BT Valkenburg aan de
Geul.

ADVIES

Aan de raad op 5 februari 2007, via het
presidium, het raadsvoorstel voorleggen
met het verzoek in te stemmen met het
standpunt om de planschadeclaim af te
wijzen.

Akkoord.

Verzoek om bouwvergunning voor het
bouwen van een werktuigenstalling op
het perceel Meerssenderweg
ongenummerd van mevrouw D. JacobsMoobers.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

18

BO &
WO

Akkoord.

Emmabergweg 5 t/m 7: legalisering
gebruik tuin.
1. Beide zienswijzen ontvankelijk te
verklaren, de zienswijze van de heer
P.A.H. Smeets gegrond te verklaren en
de zienswijze van de heer H.J.G.
Savelsbergh en mevrouw J.M.
Savelsbergh-Auf dem Kamp ongegrond te
verklaren;
2. Op grond van artikel 19, lid 1 WRO
vrijstelling te verlenen van de artikelen 6
lid 1 en 9 lid I van het bestemmingsplan
“Buitengebied 1994” voor:
a. het gebruik als tuin van een deel
van van het perceel
Emmabergweg 5 te Valkenburg
aan de Geul (kadastraal bekend
gemeente Valkenburg, sectie H,
nummer 103) aan de heer P.A.H.
Smeets;
b. het gebruik als tuin van een deel
van het perceel Emmabergweg
5a te Valkenburg aan de Geul
(kadastraal bekend gemeente
Valkenburg, sectie H, nummer
392) aan de heer P.H. Dubois en
mevrouw E.M.J. Vaessen;
c. het gebruik als tuin van een deel
van het perceel Emmabergweg 5
te Valkenburg aan de Geul
(kadastraal bekend gemeente
Valkenburg, sectie H, nummer
393) aan de heer H.G.J.
Savelsbergh en mevrouw J.M.
Savelsbergh-Auf de Kamp.

4

Akkoord.

NR
19

AFD
BO &
WO

RESUME
Het bouwen van stallen en
overkappingen ten behoeve van
hobbydieren in het buitengebied:
aanvraag en algemeen.

ADVIES

1. Aan de heer Crasborn via de
Akkoord.
bijgevoegde brief mee te delen dat ten
aanzien van zijn aanvraag geen
standpunt kan worden ingenomen en
hem aan te raden opnieuw een verzoek
in te dienen nadat door de gemeenteraad
de uitgangspuntennotitie voor het
nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied”
is vastgesteld, en:
2. om in het algemeen aan
initiatiefnemers met plannen in het
buitengebied eveneens mede te delen
dat ten aanzien van hun aanvraag geen
standpunt kan worden ingenomen en hen
aan te raden opnieuw een verzoek in te
dienen nadat door de gemeenteraad de
uitgangspuntennotitie voor het
bestemmingsplan “Buitengebied” is
vastgesteld. Inzake initiatieven
aangaande een agrarisch bedrijf wordt
wel een standpunt ingenomen, omdat de
betreffende kaders ten gevolge van het
provinciale beleid al grotendeels
vastliggen.
20

GW

Grafbedekking begraafplaats Berg.
Vaststellen van de regels voor
afmetingen van grafbedekkingen op de
begraafplaats naast en tegenover de kerk
in Berg.

21

GW

Parkeerschijfzone Keelstraat bij
basisschool Broekhem.
Instellen parkeerschijfzone Keelstraat
met een maximum parkeerduur van 30
minuten, geldend op schooldagen tussen
8:00 en 15:00 uur.

22

BR

Akkoord.

Akkoord.

Aanvraag gebruiksvergunning (vergunning
brandveilig gebruik) voor het bouwwerk,
gelegen aan het adres Wilhelminalaan 39
te Valkenburg aan de Geul.
Collegebesluit 21/11/2006 nr. 3854 te
handhaven.
Gebruiksvergunning verlenen aan het
Tourotel onder de gestelde voorwaarde
dat indien de brandmeldinstallatie niet op
1 januari 2007 geÏnstalleerd is, men het
hotel nog maar beperkt mag exploiteren.

5

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
Dit houdt in dat men de begane grond en
de 1e verdieping mag exploiteren, maar de
2e en 3e verdieping niet in gebruik mag
houden/nemen.

6

ADVIES

1.

Verslag vergadering MT d.d. 4 december
2006.

V.k.a.

2.

Bezoek van Gilde Blauw Sjuut op vrijdag 16 Deelname door het College.
februari 2007 om 8.45 uur.

3.

Nieuwsbrief Stichting Kumari.

V.k.a.

4.

Cijfers Limburgs Mooiste d.d. 27 november
2006.

V.k.a.

5.

Verslag Art Valkenburg 2006.

V.k.a.

6

Opening Frissen Groentechniek op 21
december 2006.

Deelname door het College.

7

Folder Le Baroque.

V.k.a.

8

Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Heerlen
op 11 januari 2007.

V.k.a.

9

Afscheidsreceptie burgemeester Truijen
van Hunsel op 21 december a.s.

Deelname door de burgemeester.

10

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Wonen
Zuid op 4 januari 2007.

Deelname door de burgemeester en
wethouder Kleijnen.

11

Uitvoering toneelvereniging “De
Vriendenkring” op 16 en 17 december a.s.
in Vilt.

Deelname door de burgemeester en
wethouder Dauven.

12

Overhandigen cheque door
Ondernemersorganisatie Handel en
Nijverheid.

Inplannen na reguliere Collegevergadering
om 17.00 uur.

13

Verzoek om vervolgsubsidie van de
Stichting Beeldarchief Valkenburg.

Via de afdeling in College brengen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul d.d.
19 december 2006.
Secretaris,

Voorzitter,

7

