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

Burgemeester drs. C.A.C.M. Nuytens.
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..

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergaderingen van
burgemeester en wethouders van 5
september 2006.
Met inachtname van enkele
aanpassingen akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.
Besproken.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.
* Bezoek Societé St. Gerlach op 24
september a.s. om 14.00 uur.
* Openbaar vervoer;
* Startersregeling;
* Brede School: Stavaza.

4

FIN

Verzoeken tot plaatsing
driehoeksborden ten behoeve van
Tweede Kamer verkiezingen.
De verzoeken worden niet ingewilligd.

1

Akkoord.

5

SOZA

Bekrachtiging Collegebesluit d.d. 3008-2005

Alles overwegende stelt
ondergetekende voor:
- het collegebesluit te bekrachtigen;
- per direct over te gaan tot aankoop
van het perceel, kadastraal bekend
onder nr. 1497A en hiervoor de heer
Kitzen van de afdeling SOB te
machtigen en
- na het verlijden van de koopakte
direct te starten met het provisorisch
inrichten van het aangekochte perceel
en vervolgens de herinrichting van de
woonwagenlokatie Hekerbeekweg 1a
te starten.
6

SOZA

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

Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
adviezen.
7

SOZA

Aanhouden.

Akkoord.

WVG-aanvragen-mutaties.

Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
adviezen

Akkoord

2

8

BZ

Privatisering Gemeentegrot.

1). exploitatie van de gemeentegrot zelf
blijven uitvoeren;
2). met de VVV Zuid Limburg nieuwe
exploitatieconcepten ontwikkelen;
3). Bij meerdere partijen offerte
aanvragen voor marketing en
promotie van de gemeentegrot;
4).met de stichting Evenementen
Valkenburg aan de Geul Promotion
een nieuw huurcontract afsluiten voor
de organisatie van de
Kerstmarkt/Sylvesterboulevard. Met
een looptijd van 3 jaar, met een optie
tot verlengen met 2 jaar;
5). uw besluit communiceren richting
raad.
9

BZ

1. Akkoord;
2. Akkoord;
3. Akkoord;
4. Akkoord;
5. Infobulletin.

Beantwoording artikel 41 vragen IBGV
over NV Ontwikkelingsmaatschappij

De vragen van IBGV conform
Akkoord, brief aanpassen.
bijgaande antwoordbrief beantwoorden.
10

WOS

Concept-verslag bestuursvergadering
Sportraad Valkenburg aan de Geul van
13 juni 2006.

Het concept-verslag van
bestuursvergadering van de sportraad
van 13 juni 2006 voor kennisgeving
aannemen en de in het verslag
gestelde vragen conform bijgaande
concept-brief beantwoorden.

3

Akkoord.

11

BO &
WO

Luchtkwaliteitsonderzoek Berkelplein.

Indien uw college besluit een
luchtkwaliteitsonderzoek uit te laten
voeren adviseren wij u Windmill Milieu
Management & Advies opdracht te
verstrekken voor het uitvoeren van het
onderzoek.
12

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

- Akkoord;
- goed uitwerken.

Verzoek om bouwvergunning voor het
gedeeltelijk vergroten van het woonhuis
gelegen op het perceel Emmabergweg
35 te Valkenburg.

Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.
14

- Nader advies over parkeren bussen;

Verplaatsen van vier ondergrondse
afvalcontainers gelegen aan het
Walramplein in het kader van de
reconstructie van de Geul
(Reconstructie kademuren 1e fase)
naar een andere locatie gelegen aan
het Walramplein.

Akkoord te gaan met de verplaatsing
van de ondergrondse containers.

13

- Nu geen nader onderzoek in kader van
totaal onderzoek in 2007;

Akkoord

Verzoek om bouwvergunning voor het
vergroten van de woonruimte en
garage op het perceel Vroenhof 101 te
Houthem.

Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.

4

Akkoord.

15

BO &
WO

Verzoek van Romaes Ontwikkeling
B.V. te Maastricht om een bod te
mogen uitbrengen op het
Pradoegebouw.

Het verzoek voorlopig afwijzen wegens
aan Wonen Zuid geboden mogelijkheid
om voor het Pradoegebouw een plan te
ontwikkelen.
16

BO &
WO

Verkoop landbouwgronden in het
Gerendal en nabij de Leijstenstraat.

Twee percelen grond in het Gerendal
verkopen aan de Dienst Landelijk
Gebied en een hellingweide nabij de
Leijstenstraat verkopen aan de heer
Hendrikse.
17

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Bouw (ecologische) woning
Bronsdalweg.

De afwijking qua inhoud toestaan en
het plan voorleggen aan de provinciale
kwaliteitscommissie.
18

Akkoord.

Akkoord.

Verkoopaanbod van een illegaal in
gebruik genomen grondstrook naast de
woning Op de Dries 72.

De grondstrook ter grootte van ca 122
m2 te koop aanbieden aan de familie
Stassen voor Euro 122,-- per m2.

5

Akkoord.

19

BO &
WO

Verzoek om bouwvergunning voor het
uitbreiden en aanpassen van het
woonhuis gelegen op het perceel
Kleinstraat 36 te Valkenburg door
Woningstichting Berg en Terblijt.

Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.
20

GW

Deelname aan de “Entente Florale” en
de gewenste verbeterslag op het
beleidsterrein cultuurtechniek.

Het college wordt geadviseerd:
- Deelname aan de Entente Florale
(voorlopig) in de agenda van 2009 te
zetten;
- In te stemmen met het opstellen van
een interne beleidsnotitie m.b.t. een
verbeterslag op het beleidsterrein
cultuurtechniek.

21

GW

Akkoord.

Akkoord, onder voorwaarde van
deelname diverse partijen en onder
voorwaarde van gebruikmaking
bestaande middelen.

“Op voeten en fietsen naar school” -dag

De OBS Vilt en BS De Plenkert
benaderen om deel te nemen aan de
landelijke “Op voeten en fietsen naar
school”-dag waarbij enkele
maatregelen genomen worden die het
aantrekkelijker maken om de “auto” te
laten staan. De overige basisscholen in
de loop van het jaar (2 per kwartaal)
benaderen voor deelname aan een
soortgelijke dag.

6

Akkoord, totaal beleid m.b.t.
verkeersveiligheid rondom scholen tot
uitdrukking laten komen, ook in
communicatie.

22

GW

Verzoek om parkeervergunning voor
het parkeren van een bedrijfsvoertuig
op de openbare weg.

Geen vergunning verlenen voor het
Akkoord.
parkeren van een bedrijfsvoertuig op de
openbare weg.
23

GW

Opdrachtverstrekking reconstructie
kruising Oosterweg – Burgemeester
Henssingel.

Wij adviseren uw college om de heer
Katerberg te machtigen wegenbouw
Kurvers opdracht te verstrekken voor
een bedrag van Euro 103.000,-exclusief BTW en de kosten te dekken
uit de in deze nota genoemde posten.

24

BR

Akkoord.

Aanvraag gebruiksvergunning
(vergunning brandveilig gebruik) voor
het bouwwerk, gelegen aan het adres
Emmaberg 30 te Valkenburg aan de
Geul.

Gebruiksvergunning verlenen aan de
heer A.H.A.G Lemmens onder de
gestelde voorwaarden voor het
bouwwerk gelegen aan het adres
Emmaberg 30 te Valkenburg aan de
Geul.

7

Akkoord

1

Verslag vergadering MT d.d. 4
september 2006.

1. Stavaza inkoop aan college
voorleggen;
2. Stavaza P&O aan colege
voorleggen.

2

Halfjaarbericht 2006 Essent N.V.

Kopie brief naar wethouder Habets.

3

Schrijven van Stichting Limburgs
Vootgezet Onderwijs betreffende
vertrek van de heer R. Knegt.

V.k.a.

4

Jaarverslag 2005 Universiteit
Maastricht.

V.k.a.

5

Bijeenkomst Ned. Mij voor Nijverheid
en Handel op 21 september a.s.

V.k.a.

6

Programma bestuurdersdag VLG op
27 september a.s. in Roermond.

Wethouder Kleijnen.

7

Verslag overleg tussen bestuur Mooi
Geulzicht en B&W op 8 augustus jl.

V.k.a. Verslag naar wethouder Habets.

8

Dankbetuiging van het echtpaar
Diederen-de Lange.

V.k.a.

9

Schrijven burgemeester Nuijtens aan
de burgemeester van Monschau.

V.k.a.

10

Toespraak burgemeester Leers
tijdens Naturalisatiedag op 24
augustus jl.

V.k.a.

11

Schrijven Werkgroep Niks aan de Hand
over erker Fransche Molen.

V.k.a.

12

350 jarig bestaansfeest Schutterij
Valkenburg op 16 en 17 september a.s.

College.

13

Schrijven Stichting Nationale
Brandpreventieweek .

V.k.a.

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

Voorzitter,
8

