BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 6
november 2006.
AANWEZIG:
Burgemeester drs. C.A.C.M. Nuytens.
Wethouders J.I.M. Kleijnen, drs. H.M.L. Dauven en mevrouw mr. F.M.W.M. Habets
Algemeen directeur / gemeentesecretaris l.s.: L.T.J.M. Bongarts.

NR
1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 31
oktober 2006.

ADVIES
Akkoord, met dien verstande dat het
vermelde onder agendapunt 10 geheel
komt te vervallen en dit agendapunt
opnieuw wordt geagendeerd voor de
collegevergadering van 14-11-2006.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Het College neemt kennis van en stemt in
met de uitnodiging die de burgemeester
en de secretaris hebben ontvangen van de
Stichting Evenementen Valkenburg aan de
Geul om mee te gaan naar Napels als
vertegenwoordigers van het College.

4

SOZA

Beleidsplan Wet Werk en Bijstand (WWB,
IOAW en de IOAZ) 2007
Geadviseerd wordt de raad voor te
stellen het beleidsplan WWB 2006 en
2007 voort te zetten met dien verstande
dat de beleidsregels bijzondere bijstand
worden aangepast en de “Verordening
betreffende het verlenen van financiële
bijdragen uit het gemeentelijk sociaalcultureel fonds 2007“ wordt vastgesteld,
conform bijgevoegd conceptraadsvoorstel.

5

SOZA

Afbouw ID-banen.
Aan de gemeenteraad voorstellen om de
ID-banen af te bouwen conform het
voorstel zoals verwoord in de
bijgevoegde raadsnota.

6

SOZA

Akkoord.

Akkoord.

Voorstellen van de Cliëntenraad
Mergelland met betrekking tot het
beleidsplan WWB 2007.
Akkoord te gaan met de antwoorden in
de in concept bijgevoegde uitgaande
brief.

1

Akkoord, met dien verstande dat in de
brief aan de cliëntenraad de besproken
wijzigingen onder de punten 5 en 9
worden meegenomen.

7

WOS

Verzoek van de stichting Jong Leren tot
het mogen gunnen aan de laagste
inschrijver van aluminium kozijnen te
plaatsen bij de Openbare Basisschool
Berg.
Ik stel u voor het advies van de afdeling
Bouwen en Wonen te volgen en de
stichting Jong Leren toestemming te
geven het werk te gunnen aan de laagste
inschrijver van kunststofkozijnen (de
firma Smeets Vastgoedservice BV). Het
bedrag van de laagste inschrijver blijft
binnen het beschikbaar gestelde krediet.

8

WOS

Verzoek van de stichting Heuvelland
Fiets 4 Daagse om een subsidie voor 2006
en 2007.
a. De stichting Heuvelland 4 Daagse
een subsidie toekennen van Euro
3.100,--. Dekking via de reserve
welzijnsvoorzieningen;
b. De stichtingen Fiets 4 Daagse
Heuvelland en
Evenementenbureau Valkenburg
aan de Geul vragen met elkaar
overeenstemming te bereiken
over één structurele
fietsvierdaagse vanaf 2007.
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BO &
WO

BO &
WO

Akkoord, met dien verstande dat het de
nadrukkelijke voorkeur van het college
heeft dat de Stichting Fiets 4 daagse
Heuvelland in de toekomst de fiets 4
daagse organiseert.
Daarnaast dient op korte termijn een
(financiële) evaluatie te worden overlegd
van de fietsvierdaagse 2006.

Toewijzingscriteria bij nieuw te bouwen
woningen.
Instemmen met inhoud bijgevoegd
raadsvoorstel en dit raadsvoorstel via de
commissie SOB van 21 november 2006 ter
vaststelling voorleggen aan de
gemeenteraad van 11 december 2006.

10

Akkoord.
Nader onderzoek naar de wens om
zonwering.

Akkoord.

Offertes van stedenbouwkundige bureaus
voor actualisering bestemmingsplan voor
het centrum.
Instemmen met de keuze voor bureau
Bro Tegelen en aan dit bureau
schriftelijk opdracht geven om te starten
met de actualisering van het
bestemmigsplan voor het centrum van
Valkenburg. Aan de overige bureaus
schriftelijk, gemotiveerd, de keuze
kenbaar maken.

2

Akkoord.

11

KV

Plaquette in de Wielergalerij van de
gemeentegrot.
Akkoord te gaan met het aanbrengen van
een plaquette in de Wielergalerij van de
Gemeentegrot ten behoeve van de
afsluiting van het Wielerjaar Valkenburg
aan de Geul 2006.

12

KV

Verzoek goedkeuring overheidspost.
Ik stel u voor om kennis te nemen van
het verzoek van de Waterleiding
Maatschappij Limburg (WML) en
toestemming te geven om “Lekker
Water” Magazine als overheidspost aan
te merken.
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WOS

SOZA

SOZA

Akkoord.

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

16

BO &
WO

Akkoord.

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

15

Akkoord.

Concept-verslag van een
bestuursvergadering van de Sportraad
Valkenburg aan de Geul op 19 september
2006.
Het concept-verslag van de
bestuursvergadering van de sportraad
van 19 september 2006 voor kennisgeving
aannemen en de in het verslag gestelde
vragen conform bijgaande concept-brief
beantwoorden.

14

Akkoord.

Akkoord.

Evaluatie van het gratis verstrekken van
huisvuilzakken aan incontinentie- en
stomapatiënten.
1. Op basis van de evaluatie het gratis
verstrekken van huisvuilzakken voort te
zetten;
2. de geraamde kosten voor het jaar
2007 ad Euro 7.000,-- ten laste te
brengen van de egalisatiereserve
afvalstoffenheffingen en dit te betrekken

3

Akkoord.

bij de eerste algehele herziening van de
begroting 2007;
3. het continueren van het gratis
verstrekken van huisvuilzakken bekend te
maken in Heuvelland Aktueel en via de
kabelkrant.
17

BO &
WO

Bankgarantie 3L Geulpark B.V.

Toestemming verlenen de
garantiestelling te verlagen naar Euro
250.000,-- naar Euro 100.000,-18

BO &
WO

Bezwaar van de heer E.J.T.M. van
Hooren, Nieuweweg 210 te Valkenburg
aan de Geul tegen het besluit d.d. 11 juli
2006 om bouwvergunning te verlenen
voor het bouwen van een woning op het
perceel Nieuweweg 212.
In overeenstemming met het advies van
de commissie voor de bezwaarschriften,
het bezwaarschrift ongegrond verklaren
en het bestreden besluit in stand laten.

19

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

GW

Akkoord.

Impulsplan “starters een eigen thuis”
(startersregeling).
Voorstel tot invoering van
startersregeling niet doorgeleiden naar
raadsvergadering van 11 december maar
naar raadsvergadering van 5 februari
2007.

22

Akkoord.

Adviezen van de welstandscommissie van
26 oktober 2006.
In te stemmen met de adviezen van de
welstandscommissie d.d. 26 oktober
2006.

21

Akkoord.

Aangaan van een nieuwe
dienstverleningsovereenkomst met de
gemeente Maastricht voor het inhuren
van technische milieucapaciteit.
Akkoord te gaan met het aangaan van
een nieuwe
dienstverleningsovereenkomst met de
gemeente Maastricht per 1 januari 2007
voor de duur van twee jaren met de
mogelijkheid van stilzwijgende
verlenging voor maximaal 1 jaar.
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Akkoord.

Akkoord.

Voorbereiding afrit Beekstraat.
Instemmen met het opstellen van een

4

Aangehouden.

concept-ontwerp van de afrit Beekstraat.
De heer Katerberg hiertoe machtigen tot
het doen van uitgaven tot een bedrag
van maximaal Euro 20.000,-- exclusief
BTW.
23

GW

Problemen vishandel bij innemen
standplaats in Dr. Erensstraat door
geparkeerde auto’s.
Het opheffen van 1 parkeerplaats op de
Dr. Erensstraat.

5

Akkoord.

1

Uitnodiging opening nieuwe gemeentehuis
Stein op 24 november a.s.

Deelname door de burgemeester.

2

Benoeming nieuwe voorzitter Raad van
Bestuur DHV.

V.k.a.

3

Vergaderstukken buitengewone algemene V.k.a.
ledenvergadering VNG op 9 november
a.s.

4

Uitnodiging jaarsymposium 2006 van de
LLTB op 16 november a.s. in Roermond.

Deelname door de burgemeester.

5

Uitnodiging receptie mevrouw J. Jongen
werkzaam bij de GGD Zuid-Limburg op 11
december 2006.

Briefje van verhindering sturen.

6

Uitnodiging symposium “Vroegsignalering
Spraak en Taal GGd Zuid Limburg “op 11
december a.s.

V.k.a.

7

Start werkzaamheden complex Riviera.

8

Uitnodiging Aandeelhoudersvergadering
NV Ontwikkelingsmaatschappij
Valkenburg aan de Geul op 14 december
a.s. om 18.00 uur.
Schrijven VNG betreffende gesloten
huishouding provincies.

Deelname door de burgemeester en
wethouder Kleijnen.
Nader advies door de afdeling WOS (vooraf
overleg met de secretaris).

9

V.k.a.

10

GGD Nederland: GZND.

V.k.a.

11

Planning besluit nadere regels WMO.

V.k.a.

12

Uitnodiging ledenvergadering VEGAL
d.d. 24 november 2006.

Deelname door wethouder Habets.

13

Uitnodiging voor het bijwonen van het
politieke publieksdebat in Maastricht,
georganiseerd door de Commissie
Integratie Mondialisering Maastricht op
15 november a.s.

V.k.a.

14

Annuleren bijeenkomst Leeuwenborgh
Opleidingen op 9 november a.s.

V.k.a.

15

Schrijven Kaderrichtlijn Water Maas
betreffende definitieve Maasnota 2006.

V.k.a.

6

16

Informatiemarkt: “ Op pad met een
beperking “ op 26 november 2006 in
Polfermolen.

Deelname door wethouder Dauven.

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

Voorzitter,

7

