BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 31
oktober 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.T.J.M. Bongarts.
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1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 24
oktober 2006.

ADVIES
Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Stand van zaken met betrekking tot
Holland Casino.
Terugkoppeling van het
portefeuillehoudersoverleg Ruimte en
Fysiek van de regio Maastricht en
Mergelland door wethouder Kleijnen.

4

BZ

Beantwoording vragen krachtens artikel
41 RvO van de Transperant fractie over
het werkbezoek aan Veneto.
De vragen van de Transperant fractie
conform bijgaande antwoordbrief
beantwoorden.

5

SOZA

Akkoord.

Controlebezoek woonwagencentra aan de
Hekerbeekweg.
Voorgesteld wordt akkoord te gaan met:
- verwijderen van de woonwagen en de
transport- en opslagkosten te dekken uit
de algemene middelen;
- het aantal uit te breiden standplaatsen
terug te brengen van 3 naar 2
standplaatsen;
- de heer A. Steinbach schriftelijk op de
hoogte te stellen van de gevolgen;
- de eigenaren van de 2 illegaal
geplaatste tourcaravans te sommeren
deze van het woonwagencentrum te
verwijderen;
- mevrouw Schattevoet schriftelijk te
sommeren voor uiterlijk 4 november a.s.
te vertrekken;
- het schriftelijk op de hoogte stellen van
de familiehoofden van de meldingsplicht
terzake bezoekers en
- het regelmatig “bezoeken” van de
woonwagencentra door het
controleteam.

1

Akkoord.

Niet akkoord, het college wenst nader
onderzocht te hebben of de resterende
uitbreiding nog wel noodzakelijk is.
Akkoord.
Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.
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ADVIES

6

BZ

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

7

BO &
WO

Aangehouden.

Bezwaarschrift namens 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.

8

BO &
WO

“Impulsplan: starters een eigen huis”.

Een bedrag ad Euro 75.000,-- reserveren
uit de algemene reserve voor de
startersregeling. Dit bedrag zal door de
provincie worden verdubbeld en
vervolgens zal het Rijk het totaal van
beide bedragen ( Euro 150.000,--)
nogmaals verdubbelen tot Euro 300.000,9

BO &
WO

11

Akkoord, inzake de wijze van financiering
nader overleg met de portefeuillehouder
Financiën.

Startnotitie voor de algehele herziening
van het bestemmingsplan voor het
buitengebied.
Conform bijgevoegd raadsvoorstel en
startnotitie, via het presidium, de
gemeenteraad voor te stellen om:
- in te stemmen met het starten van de
procedure tot algehele herziening van
het bestemmingsplan voor het
buitengebied;
- in te stemmen met de in bijgevoegde
startnotitie voorgestelde opzet van de
algehele herziening van het
bestemmingsplan voor het buitengebied.

10

Aangehouden.

Akkoord.

Vervallen.

GW

Parkeren bussen Berkelplein.
Instemmen met het voorstel om:
- de busparkeerplaatsen op te heffen en

2

Aangehouden.
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te vervangen door een in- en
uitstapplaats;
- de busparkeerplaatsen fysiek te
verwijderen en het aantal
parkeerplaatsen uit te breiden;
- in te stemmen met de voorgestelde
nieuwe inrichting van het Berkelplein en
dit ter inzage leggen voor bewoners.

12

GW

Relinen riolering Broekhem.
Wij adviseren uw college om:
1. de heer Katerberg te machtigen
om Insituform opdracht te
verstrekken voor het plaatselijk
relinen van het riool Broekhem.
De kosten hiervoor bedragen
Euro 45.200,-- exclusief BTW;
2. De kosten genoemd onder punt 1
en het meerwerk van Euro
6.904,18 exclusief BTW te
dekken uit de post 8 van het GRP
2005-2010.

13

BZ

SOZA

SOZA

Akkoord.

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

16

SOZA

Akkoord.

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

17

SOZA

Akkoord.

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

15

Akkoord.

Brief Recron over de toekomst van de
dagrecreatieve bedrijven in Valkenburg
aan de Geul.
De brief van de Recron conform
bijgaande antwoordbrief beantwoorden.
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ADVIES

Akkoord.

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

3
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Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
adviezen.

ADVIES
Akkoord.

18

KV

Herzien van de stijl en lay-out van de
gemeentepagina in Heuvelland Aktueel.
Akkoord te gaan met een herziening van
de stijl en lay-out van de
gemeentepagina in Heuvelland Aktueel
en eenmalig het bedrag van Euro 605,04
exclusief BTW ten behoeve van de
vormgeving te putten uit de post
6002010-34341 (Voorlichting &
Communicatie – Uitbesteding
ontwerpen).

19

BO &
WO

Verkoop bouwkavel aan de Slakweg.

De kavel ter grootte van ca. 438 m2 voor
Euro 260,-- per m2 k.k. verkopen aan de
heer en mevrouw Thewissen-Horssels.
20

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

GW

Akkoord.

Maken van een deur in de zijgevel van
het pand Cauberg 8 uitkomende op het
grotplein.
Om privaatrechtelijke redenen geen
toestemming verlenen om de deur op het
grotplein te laten “uitwegen”.

23

Akkoord.

Verzoek om aankoop grond naast woning
Vroenhof 94.
De familie Postma meedelen dat op de te
koop gevraagde grond de aanleg van
parkeerplaatsen is voorzien en geen
verkoopverplichtingen kunnen worden
aangegaan.

22

Akkoord.

Verzoek om bouwvergunning voor het
gedeeltelijk veranderen/vergroten van
een woonhuis op het perceel plaatselijk
bekend Walem 9 te Schin op Geul van de
heer J. Coumans.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

21

Akkoord.

Akkoord.

Ontwikkelingen kredieten 3e kwartaal
afdeling Gemeentewerken.
6724010: Begraafplaatsen (inkomsten).
Verwacht eindsaldo: Euro + 50.000,--.
Voorstel: De financiële consequenties
ervan betrekken bij de samenstelling van

4

Akkoord.
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de jaarrekening.

ADVIES

6210010: Wegennet en wegbermen.
Verwacht eindsaldo: Euro – 35.000,--.
Voorstel: De financiële consequenties
ervan betrekken bij de samenstelling van
de jaarrekening.
6531010: Sportterreinen.
Verwacht eindsaldo: Euro – 15.000,--.
Voorstel: De financiële consequenties
ervan betrekken bij de samenstelling van
de jaarrekening.
6560010: Groenvoorziening.
Verwacht eindsaldo: Euro -25.000,--.
Voorstel:Nadere besluitvorming in uw
college op basis van een separaat
voorstel.
6722010: Riolen en gemalen. Verwacht
eindsaldo: Euro -25.000,-Voorstel:De extra kosten ad Euro
-25.000,- ten laste te brengen van de
reservering rioleringen.
6724010: Begraafplaatsen (uitgaven).
Verwacht eindsaldo Euro -10.000,--.
Voorstel: Nadere besluitvorming in uw
college op basis van een separaat
voorstel.

24

BR

Aanvraag gebruiksvergunning (vergunning
brandveilig gebruik) voor het bouwwerk,
gelegen aan de Rijksweg 164 te Berg en
Terblijt
Gebruikersvergunning verlenen aan de
heer Scheuerman onder de gestelde
voorwaarden voor het bouwwerk gelegen
aan de Rijksweg 164 te Berg en Terblijt.

25

BR

Aanvraag gebruiksvergunning (vergunning
brandveilig gebruik) voor het bouwwerk,
gelegen Vroenhof 13 G te Valkenburg aan
de Geul.
Gebruiksvergunning verlenen aan
mevrouw Ubags onder de gestelde
voorwaarden voor het bouwwerk
Vroenhof 13 G te Valkenburg aan de
Geul.

26

BR

Akkoord.

Aanvraag gebruiksvergunning (vergunning
brandveilig gebruik) voor het bouwwerk,
gelegen in de Grotestraat C 49 te

5

Akkoord.
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Valkenburg aan de Geul.

ADVIES

Gebruiksvergunning verlenen aan de heer
A.P.J. Daemen onder de gestelde
voorwaarden voor het bouwwerk gelegen
aan de Grotestraat C 49 te Valkenburg
aan de Geul.

Akkoord.

6

1

Verslag vergadering MT d.d. 23 oktober
2006.

V.k.a.

2

Symposium project landschapsvisie ZuidLimburg op donderdag 23 november a.s. in
het Gouvernement.

V.k.a.

3

Regiofolder en jaarverslag 2005
Vereniging Natuurmonumenten.

V.k.a.

4

Viering 25 jaar bibliotheek Berg en
Terblijt op 18 november a.s..

Deelname door de burgemeester en de
wethouders Dauven en Kleijnen.

5

Uitnodiging voor kerstmarkt zuster
Fransicanessen op zondag 19 november
a.s.

V.k.a.

6

Schrijven Ombudscommissie ZuidLimburg betreffende klacht hr. Ir. T.H.M.
Janssen.

V.k.a.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul d.d. 6
november 2006.
Secretaris,

Voorzitter,
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