BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 3
oktober 2006.

NR
1

AANWEZIG:

Wethouders J.I.M. Kleijnen, drs. H.M.L. Dauven en mr. F.M.W.M. Habets.
Algemeen directeur / gemeentesecretaris l.s.: ir.J.F. de Groot.

AFWEZIG:

Burgemeester drs. C.A.C.M. Nuytens en de heer L.T.J.M. Bongarts.

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 26
september 2006.

ADVIES

Akkoord.
2

P&O

Personeelsaangelegenheden.
Besproken en akkoord.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.
* afspraak, werkwijze met dorpsraden;
* regionaal overleg Wonen, Welzijn, Zorg;
* communicatie gehandicaptenwielrennen;
* start dorpsvisie Schin op Geul;
* pilot ondernemersloket;
* kerngebied platteland in uitvoering;
* 2 nov.: Opening BVG in Gulpen;
* verslag bijeenkomst MAA.

4

FIN

Continuering gemeentegarantie
geldlening Wonen Zuid.
De verleende achtervang te continueren.

5

SOZA

Bedrijfsverzamelgebouw Gulpen-Wittem.
Wij stellen u voor kennis te nemen van
de start van het Bedrijfsverzamelgebouw
bij het CWI te Gulpen en hier uw
instemming aan te verlenen.
Deze nota ter kennisgeving brengen van
de commissie CSW.

6

SOZA

SOZA

Akkoord.

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

7

Akkoord.

Akkoord.

Rechtmatigheidsonderzoeken,
doelonderzoeken, beëindigingen en
mutaties ingevolge de WWB, IOAW, IOAZ
en BBZ.

1

Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
adviezen.
8

SOZA

Akkoord.

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

9

SOZA

Akkoord.

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

10

AZ/
BEV

Akkoord.

Naturalisatieceremonie.

Het beleid te wijzigen en de
naturalisatieceremonie adhoc lokaal
organiseren.
11

WOS

Akkoord.

Schriftelijke vragen van de raadsfractie
van het CDA krachtens artikel 41
Reglement van Orde over speeltoestellen
Brede School Broekhem.
1. De brief van de raadsfractie van het
CDA conform bijgaande concept-brief
beantwoorden;

Akkoord, brief aanpassen.

2.voor de aanschaf van de gewenste
speeltoestellen voor de Openbare
Basisschool Broekhem en voor het
Platform Broekhem uit de reserve
Welzijn een budget beschikbaar stellen
van in totaal Euro 9.000.—

12

BO &
WO

Verzoek om bouwvergunning voor het
gedeeltelijk vergroten van een woning op
het perceel Sittarderweg 7 te Valkenburg
aan de Geul van de heer D. G. Cordie.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

13

BO &
WO

Akkoord.

Geulhemmerweg 23 te Berg en Terblijt:
uitbreiden woning.
Onder voorwaarden voor de duur van een
jaar principemedewerking toe te zeggen
aan de heer Hounjet voor zijn aanvraag
inzake het uitbreiden van de woning
Geulhemmerweg 23 te Berg en Terblijt.

2

Akkoord.

14

BO &
WO

Actualisering bestemmingsplan voor het
centrum.
Instemmen met de selectie van 5
stedenbouwkundige bureaus en deze
bureaus schriftelijk vragen om op
uiterlijk 19 oktober 2006 offerte in te
dienen.

15

BO &
WO

Mondeling verzoek van mevrouw
Geurten-Geijselaars, Langen Akker 3 tot
het mogen bouwen van een bungalow in
haar achtertuin n.a.v. de
onderhandelingen over de grondverkoop
voor het project Bergervliet.
1.
Aan dit verzoek geen
medewerking verlenen wegens strijd met
het bestemmingsplan en de
uitgangspunten van een goede
ruimtelijke ordening;
2.
eventueel medewerking verlenen
aan de aanbouw van een bebouwing in
een bouwlaag ten behoeve van
mantelzorg (inwoning-alternatieve
oplossing) aan de linkergevel van de
bestaande woning Langen Akker 3 onder
de voorwaarde dat de
welstandscommissie positief adviseert
over het bouwplan (er dient immers
sprake te zijn van een oplossing van
voldoende ruimtelijke en
stedenbouwkundige kwaliteit);
3.
aanvrager overeenkomstig
berichten.

16

BO &
WO

BO &
WO

Aangehouden.

Verzoek om bouwvergunning voor het
vergroten van de oefenruimte bij het
pand gelegen aan de Onderstestraat 29
te Houthem.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

17

Akkoord.

Akkoord.

Th. Dorrenplein 16 en 18: wijziging
gebruik tuinen.
Niet aan een wijziging van het gebruik
van de tuinen van Th. Dorrenplein 16 en
18 mee te werken en het verzoek van de
heer Gilissen af te wijzen.

3

- kunsttuin mag;
- geen horeca of terras;
- geen vergroten poort.

18

BO &
WO

1.
Indieningsvereisten
principeaanvraag en randvoorwaarden
verzoeken woningsplitsing;
2.
St. Gerlach 2 te Houthem:
splitsing pand en bouw appartementen in
de tuin.
1.
Te bepalen dat een
principeaanvraag minimaal moet voldoen
aan de gestelde indieningsvereisten;
2.
te bepalen dat bij een
principeaanvraag om woningsplitsing
wordt getoetst aan de genoemde
voorwaarden;
3.
geen medewerking verlenen aan
het plan van Haegens Holland b.v. voor
het splitsen van het pand en de bouw van
appartementen in de tuin en daarom het
verzoek af te wijzen;
4.
Haegens Holland b.v. via de
bijgevoegde brief hiervan in kennis te
stellen en mee te delen aan welke
randvoorwaarden een nieuw initiatief
minimaal moet voldoen.

19

GW

Aanvraag dhr. de Vries voor omzetten
parkeervergunning Centrum-West en
Centrum-Oost.
Vasthouden aan het bestaande beleid en
het verzoek van de heer de Vries
afwijzen.

20

GW

GW

GW

Akkoord.

Stedelijk Waterplan gemeente
Valkenburg aan de Geul.
Wij adviseren uw college om de heer
Katerberg te machtigen ingenieursbureau
Kragten opdracht te verstrekken voor het
opstellen van het gemeentelijk
waterplan en de kosten te dekken uit de
in de nota genoemde begrotingspost.

22

Akkoord.

Instellen gehandicaptenparkeerplaats
Baron de Selystraat.
Instemmen met het realiseren van een
gehandicaptenparkeerplaats in de Baron
de Selystraat ter hoogte van huisnummer
7.

21

Akkoord.

Bezwaarschrift de heer Maenen van het
grottenaquarium tegen de
verkeersmaatregelen in verband met de
Touraankomst.

4

Aanhouden.

Het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften overnemen en het
bezwaar van de heer Maenen ongegrond
verklaren.
23

GW

Vragen krachtens artikel 41 reglement
van orde betreffende evaluatie
parkeerproblematiek Grachtstraat.
De raadsfractie van IBGV antwoorden
dat:
- de evaluatie zal starten met een
bewonersavond op 25 oktober;
- er in plaats van een enquete een
bewonersavond georganiseerd wordt;
- de parkeerplaats nabij de entree
Sousberg nog niet is gerealiseerd in
verband met ingediende zienswijzen
hiertegen;
- afhankelijk van de uitkomsten van de
evaluatie bekeken wordt hoe verder te
gaan met de parkeerproblematiek.

24

GW

GW

Akkoord, brief aanpassen.

Parkeren bezoekers en bewoners “De
Wiegerd”.
Vasthouden aan het bestaande beleid en
de bewoners/bezoekers van de
nieuwbouw appartementen “De
Wiegerd” niet in aanmerking laten
komen voor vergunningen en kraskaarten
voor de sector Centrum-Oost. We kunnen
bewoners kaarten aanschaffen voor het
betaalde parkeerterrein aan de
Burgemeester Henssingel.

25

Akkoord.

Akkoord.

Brief Niks aan de Hand inzake 30
km/zone.
De werkgroep Niks aan de Hand
antwoorden dat invoering van 30
km/zone op het hoofdwegennet niet zal
worden uitgevoerd.

5

Akkoord.

1

Verslag vergadering MT d.d. 25
september 2006.

Akkoord.

2

Receptie na installatie van burgemeester
Cox van Sittard-Geleen op 3 oktober a.s.
vanaf 20.00 uur in de Hanenhof te
Geleen.

V.k.a.

3

Opening tentoonstelling “De andere
missie, 150 jaar verzamelen” op 8
oktober a.s. in Cadier en Keer.

V.k.a.

4

VNG: brief van IPO over het manifest van
gemeenten.

V.k.a.

5

Schrijven van het bureau Bestuurszaken
betreffende invulling klankbordgroep
geintegreerd horecabeleid.

V.k.a. Brief naar wethouder Habets.

6

Schrijven van GS van Limburg
betreffende eindrapportage “Veiligheid
maken we samen 2004-2005”.

Naar burgemeester.

7

Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van Essent N.V. op 18
december a.s. om 11.00 uur in Arnhem.

V.k.a.

8

Nederland Schoon: Speldjesregen
Zwerfafvalpakkers 2006.

V.k.a.

9

Kleine Kernen Krant Limburg.

V.k.a.

10

Miljoenenlijn Expresse.

V.k.a.

11

Knipselkrant provincie Limburg.

V.k.a.

12

LimburGS, wekelijkse nieuwsbrief van de
provincie Limburg.

V.k.a.

13

Entente Florale: Prijsuitreiking Entente
Florale Nederland.

V.k.a.

14

Uitnodiging symposium “Schijnwerper op
actuale ontwikkelingen in het nationale
veiligheidsbeleid” op 13 december a.s. in
Den Haag.

Naar burgemeester.

15

Schrijven S. de Rijke over het
Casinopleintje.

Brief ter afhandeling naar afdeling.

16

DVD van het VNG-jaarcongres 2006.

V.k.a.

6

17

Uitnodiging jaarvergadering van de
Werkgroep “Niks aan de Hand” op 10
oktober a.s. om 20.00 uur in Hotel
Walram.
Receptie voor de heer L. Prompers op 6
oktober a.s. van 16.30-19.00 uur in de
hal van het stadhuis te Maastricht.

V.k.a.

19

Schrijven van Habitura B.V. uit Oirschot.

V.k.a.

20

Landelijk congres Aanpak Huiselijk
Geweld op 30 oktober a.s. in Amsterdam.

V.k.a.

21

Schrijven van Essent betreffende
informatiebijeenkomsten met
veiligheidsregio’s op 9 oktober a.s. te
Maastricht.

V.k.a.

22

Schrijven bierbrouwerij de Leeuw B.V.
betreffende bedrijven kontakt dagen in
MECC te Maastricht.

Kaarten naar EZ.

18

V.k.a.

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

Voorzitter,

7

