BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
21 november 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 14
november 2006.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Stand van zaken met betrekking tot global
wellness Valkenburg. In dit kader wordt
exclusiviteit besloten ten aanzien van
deelname in een stuurgroep, die belast is
met conceptontwikkeling in het kader van
medisch toerisme, dit vooralsnog voor een
periode van drie maanden, te beginnen
per 1 december 2006. Er wordt geen
exclusiviteit verleend op de locatie kop
Cauberg. Randvoorwaarde voor vermelde
exclusiviteit en deelname aan de
stuurgroep is dat Sygenics en de
Valkenhorstkliniek eveneens participeren
in de stuurgroep.

4

FIN

Beroepschriften kwijtschelding.
Beroepschriften sub 1 t/m 3 ongegrond
verklaren.

5

KV

ADVIES
Akkoord.

Akkoord.

Start campagne “Wellness en…”.
Valkenburg doet het well.
Akkoord te gaan met de:
* Ontwikkeling van een campagnelogo en
eenmalig het bedrag van Euro 2.000,-exclusief BTW ten behoeve van de
vormgeving putten uit de post 600201034341 (Voorlichting & Communicatie –
Uitbesteding ontwerpen);
* start van een serie artikelen in de
StadHuis pagina van het Heuvelland
Aktueel, de website www.valkenburg.nl
en op de kabelkrant van TV Valkenburg.
* invoering van één pakkende
projecttitel.

1

Akkoord.

NR
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7

AFD
KV

BZ

RESUME
Brochure gemeente Valkenburg aan de
Geul.

ADVIES

Akkoord te gaan met:
*de ontwikkeling van een gemeentelijke
informatiebrochure;
* eenmalig een bedrag van +/- Euro
1.500,-- excl. BTW ten behoeve van de
vormgeving te putten uit de post
6002010-34341 (Voorlichting &
Communicatie – uitbesteding ontwerpen)
en;
* eenmalig een bedrag van +/- Euro
2.000,-- excl. BTW ten behoeve van het
drukken en de vertaling te putten uit de
post 6002010 – 34166 (Voorlichting &
Communicatie – kosten
presentatiemateraal).

Akkoord, het aanbod van Educom bij de
uitvoering betrekken.

Beslissing op bezwaar Belangenvereniging
Mooi Geulzicht.
Het bezwaar van de vereniging
ongegrond verklaren.

8

WOS

Aangehouden.

1. Subsidieverzoek Fysiotherapeutisch
Instituut Valkenburg vor de
beweegactiviteit van de groep Meer
Bewegen voor COPD en Astmapatiënten
(MBvC);
2. Subsidieverzoek Eerste Valkenburgse
Koersbal Club (EVKC).
1. Op grond van de artikelen 8 lid 2, 13
Het gestelde onder ad a wordt
lid 3 en 25 van de Algemene
aangehouden en het gestelde onder ad b is
Subsidieverordening Welzijn, vastgesteld akkoord.
in de openbare vergaderng 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.
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AFD
WOS

SOB

RESUME
Verzoek betaling leges voor aanvraag
verblijfsvergunning op basis van
schrijnendheid.

ADVIES

Afwijzen van dit verzoek.

Aangehouden.

Stand van zaken met betrekking tot de
voormalige brouwerij.
- Kennis te nemen van de stand van
zaken;
- herbevestiging van de uitgangspunten
zoals eerder vastgesteld.

11

BO &
WO

Grasveldje achter de sporthal in Berg en
Terblijt.
1. Aankoop/ingebruikgevingsverzoeken
van de heren Tummers en Dassen
afwijzen;
2. op korte termijn gesprek voeren met
de Stichting de Kleine Burcht.

12

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Adviezen van de welstandscommissie van
9 november 2006 en één advies van de
welstandscommissie van 26 oktober
2006.
In te stemmen met de adviezen van de
welstandscommissie d.d. 9 november
2006 en in te stemmen met het advies
van de welstandscommissie van 26
oktober 2006.

14

Akkoord met dien verstande dat de school
bij het gesprek wordt betrokken.

Aanvraag om sloopvergunning voor het
slopen van diverse bergingen bij het
pand Lindenstraat 23.
Aan de heer L.K. Meurs, van Hasseltkade
6, 6211 CC Maastricht, sloopvergunning
te verlenen voor het slopen van diverse
bergingen bij het pand Lindenstraat 23.

13

V.k.a.

Akkoord.

Landel Kasteeldomein De Cauberg,
Cauberg 29 te Valkenburg: gebruik van
vakantiewoningen als dialyseruimte.
In te stemmen met het ontwerpbesluit
inzake het verlenen van vrijstelling op
grond van artikel 17 WRO voor de duur
van vijf jaar aan de afdeling Dialyse van
het Atrium Medisch Centrum Parkstad
voor het wijzigen van de functie van een
vakantiewoning op het Landal

3

Akkoord, met dien verstande dat de duur
van de vrijstelling vooralsnog wordt
bepaald op 1 jaar. Over 1 jaar zal het
effect van deze voorziening worden
geëvalueerd en zullen de extra
overnachtingen die deze voorziening
hebben opgeleverd bij de evaluatie

NR

AFD

RESUME
ADVIES
Kasteeldomein De Cauberg van recreatief worden betrokken.
(vakantiewoning) naar medisch
(dialyseruimte)

15

BO &
WO

Sauna Vilt (Rijksweg 164): wijziging
functie.
Om via de bijgevoegde conceptbrief aan
de heer Scheuerman mee te delen dat:
a. uw college in principe bereid is om
voor de duur van een jaar aan hem
medewerking te verlenen voor het
wijzigen van het gebruik van de
bestaande woning op Rijksweg 164 te Vilt
via een procedure op grond van artikel
19 lid 2 WRO onder de voorwaarden dat
hij een ruimtelijke onderbouwing indient
en met de gemeente een
planschadeovereenkomst sluit, en;
b. om een uitspraak te verkrijgen ten
aanzien van zijn uitbreidingsplan zal hij
een welstandsplan moet indienen.

16

BO &
WO

Bezwaarschrift namens de Vereniging
Hendrik de Keyser gericht tegen uw
besluit om geen ontheffing te verlenen
voor het uitvoeren van diverse
brandveiligheidseisen in de Oude Molen
tot het niveau “Bouwbesluit bestaand”.
In afwijking van het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, het
bezwaarschrift ongegrond verklaren en
het bestreden besluit in stand laten
onder aanvulling van een nadere
motivatie.

17

FAZA

SOZA

SOZA

Akkoord.

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

19

Aangehouden.

Besluit Informatiebeheer Valkenburg aan
de Geul 2006.
1. Intrekken van het Besluit
Informatiebeheer 2005.
2. vaststellen Besluit Informatiebeheer
Valkenburg aan de Geul 2006.

18

Akkoord, met dien verstande dat nadere
eisen dienen te worden geformuleerd ten
aanzien van de herinrichting van het
voorterrein.

Akkoord.

Aanvragen ingevolge de WWB(inclusief
langdurigheidstoeslag), IOAW, IOAZ en
BBZ.

4
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20

AFD

SOZA

RESUME

ADVIES

Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
adviezen.

Akkoord.

Bezwaarschriften ingevolge de WWB,
IOAW, IOAZ, BBZ en WVG.
Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
adviezen.

21

SOZA

Akkoord.

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

22

SOZA

Akkoord.

De collectieve ziektekostenverzekering
voor de minima 2007.
Voorgesteld wordt:
1. Bekrachtiging van de deelname aan de
collectieve ziektekostenverzekering voor
minima;
2. Bekrachtiging van de keuze van
IZA/Trias als verzekeringsmaatschappij
ter uitvoering van de collectieve
ziektekostenverzekering voor minima
2007;
3. Besluiten tot het ondertekenen van
een precontract/intentieverklaring;
4. Besluiten tot het ondertekenen van
het definitieve contract;
5. Besluiten tot het opzeggen van de
samenwerking met CZ per 31-12-2006;
6. Besluiten tot het continueren van de
gemeentelijke bijdrage in de
ziektekostenpremie van de minima per
01.01.2007

23

WOS

Bijdrage dierenasiel Stichting Eugene
Gebhard te Maastricht.
Ik adviseer u:
a. voor het jaar 2007 akkoord te gaan
met de verhoging van de bijdrage en
deze vast te stellen op Euro 9.212,80;
b. de overschrijding van de post ad Euro
1.940,80 te putten uit de
exploitatiereserve welzijnsactiviteiten;
c. de bijdrage voor de komende jaren op
te nemen in het nieuwe welzijnsplan;

24

WOS

Akkoord.

Het opzetten van een overlegstructuur
leefbaarheid en veilgheid.

5

Akkoord.

NR

25

AFD

BO &
WO

RESUME

ADVIES

Instemmen met:
* het instellen van een overlegstructuur
leefbaarheid en veiligheid;
* de invulling van deze overlegstructuur
conform de uitwerking in bijgaande
notitie;

Akkoord.

Verzoek om bouwvergunning voor het
geheel plaatsen van een overkapping op
het perceel plaatselijk bekend
Hekerbeekweg 86 te Valkenburg aan de
Geul van dhr. M. Scheepers.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

26

BO &
WO

Verzoek van Gedeputeerde Staten om
vaststelling van een hogere grenswaarde
als bedoeld in de Wet geluidhinder, ten
behoeve van een aan het adres St.
Gerlachstraat 2 te bouwen woning.
Het voornemen tot het indienen van het
verzoek openbaar bekend te maken en
binnen de termijn van tervisielegging een
openbare zitting te doen houden.

27

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Verzoek van mevrouw R.J. BrounsSchmets, Sint Gerlach 14 d, 6301 JC
Valkenburg aan de Geul om in
aanmerking te komen voor een
gehandicaptenparkeerkaart.
Op grond van artikel 49 juncto 1 van het
Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer, op het verzoek
afwijzend beschikken.

29

Akkoord.

Verzoek om bouwvergunning te verlenen
voor het oprichten van een
fruitopslagloods op het perceel Hekerweg
20 te Valkenburg aan de Geul door
W.J.H. Brouwers.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

28

Akkoord.

Akkoord.

Het opleggen van een dwangsom aan de
heer R.W.J.M. Van der Heijden, eigenaar
van het pand Hekerweg 38 te Valkenburg
aan de Geul, wegens het bouwen zonder
benodigde vergunning op het perceel
Hekerweg 38 te Valkenburg aan de Geul.
Aan de heer R.W.J.M. Van der Heijden,
eigenaar van het perceel Hekerweg 38 te

6

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
Valkenburg aan de Geul een dwangsom
op te leggen van Euro 10.000,00 ineens,
wanneer na 22 november 2006
werkzaamheden worden uitgevoerd aan
de bouwwerken gelegen op het perceel
Hekerweg 38 m.u.v. die werkzaamheden
die betrekking hebben op het dak en het
vervangen van de kunsstof kozijnen door
houten kozijnen.

30

GW

Vragen raadsfractie Transperant ex
artikel 41 Reglement van Orde inzake
wegbelijning Broekhem.
De vragen beantwoorden middels
bijgevoegde concept-brief.

31

GW

Akkoord.

Parkeren Walravenstraat.
De paaltjes in de Walravenstraat
verplaatsen van de kruising met de
Grotestraat Centrum naar de kruising
met de Tienschuurstraat.

32

BR

BR

BR

BR

Akkoord

Aanvraag gebruiksvergunning (vergunning
brandveilig gebruik) voor het bouwwerk
gelegen Graafstraat 3 te Schin op Geul.
Gebruiksvergunning verlenen aan V.O.F.
’t Brunneke onder de gestelde
voorwaarden voor het bouwwerk
Graafstraat 3 te Valkenburg aan de Geul.

35

Akkoord.

Aanvraag gebruiksvergunning (vergunning
brandveilig gebruik) voor het bouwwerk,
gelegen Burgemeester Henssingel 4 te
Valkenburg aan de Geul.
Gebruiksvergunning verlenen aan
Stichting Jeugdbeweging Valkenburg
onder de gestelde voorwaarden voor het
bouwwerk Burgemeester Henssingel 4 te
Valkenburg aan de Geul.

34

Akkoord.

Toestemming te verlenen voor de
aanschaf van een wasdroger t.b.v. de
brandweer. Financiële dekking ad Euro
5.155,-- exclusief BTW vanuit kleding
nummer 6.120.010.34403.
Over te gaan tot aanschaf van een
wasdroger.

33

ADVIES

Aanvraag uitstel, tot 1 januari 2007, voor
het installeren van een
brandmeldinstallatie door de heer
Janssen Tourhotel, Wilhelminalaan 28-

7

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
34).

ADVIES

1. De heer Janssen uitstel te verlenen tot Akkoord.
1 januari 2007 voor het aanleggen van
een brandmeldinstallatie;
2. indien 1 januari 2007 de
brandmeldinstallatie niet is geinstalleerd
dan sluiten 2e en 3e verdieping van
Tourhotel Wilhelminalaan 39 conform het
eerder genomen besluit voor Tourhotel
Wilhelminalaan 28-34.

8

1.

Verslag vergadering MT d.d. 13 november
2006.

V.k.a.

2.

Bouwbedrijf van Heur: Officiële
handeling Geulpark.

Deelname door het College.

3.

Dankbetuiging van de Vrienden van
Concordia, Berg en Terblijt.

V.k.a.

4

Toertocht Tour de Premiere op 30 juni
2006.

V.k.a.

5

Tentoonstelling schilderscollectief Entre
Nous in het gemeentehuis. Schilders
aanwezig op zondag 26 november a.s.
van 14.00-18.00 uur.

V.k.a.

6

Bijeenkomst Ned. Mij voor Nijverheid en
Handel op 6 december a.s.

Deelname door de burgemeester.

7

Aantal overzichten ter kennisname.

V.k.a.

8

Officiële opening nieuwe kantoor Arcadis
in Maastricht op 15 december a.s.

V.k.a.

9

Certificaatuitreiking Wet Inburgering
Nieuwkomers op 14 december a.s. in
Meerssen.

Deelname door de burgemeester of door
wethouder Dauven.

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

Voorzitter,
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