BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
31 augustus 2010.
AANWEZIG:

NR
1

RESUME
De notulen van de vergaderingen van
burgemeester en wethouders van 24 augustus
2010.

ADVIES
Akkoord.

2

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

Gewestelijke en overige aangelegenheden.

Besproken.

4

AFD
FAZA

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings;
Wethouders drs. H.M.L. Dauven, C.M.H. van Melsen, W.J.M. Thijssen en drs. J.H.J.
Hendrikx.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris : L.T.J.M. Bongarts.

BO

Concernplan en concernplanning.
Akkoord met bijgevoegd raadsvoorstel en het
presidium verzoeken het raadsvoorstel voor de
commissie ABA te agenderen.

5

CP

Benoeming van de heer L.M.C. Rijnders als lid
van de Adviescommissie Centrumplan Hart voor
Valkenburg en ontslag van de heer F.J.G.
Kleijnen als lid van de Adviescommissie
Centrumplan Hart voor Valkenburg.
Het aanvaarden van het vrijwillig ontslag van
de heer F.J.G. Kleijnen en de benoeming van
zijn vervanger de heer L.M.C. Rijnders als lid
van de Adviescommissie Centrumplan Hart voor
Valkenburg.

6

FIN

SOB

BO &
WO

Akkoord met de eerste aanzet van de
bezuinigingsvoorstellen. Zodra de effecten
van de overheidsbezuinigingen zichtbaar zijn,
zullen fundamentele keuzes worden gemaakt.

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Cent rum Valkenburg .
Ten aanzien van de ingekomen zienswijzen een
voorlopig standpunt in te nemen conform de
bijgevoegde nota.

8

Akkoord.

Financiële stand van zaken en verdere aanpak
van de meerjarenbegroting voor de planjaren
2011 tot en met 2014.
In te stemmen met de verdere aanpak van de
meerjarenbegroting, met inbegrip van de
maatregelen die nodig zijn voor het verkrijgen
van een solide(re) financiële positie op de
middellange termijn.

7

Akkoord.

Openstaande rekeningen Romaes m.b.t.
project bedrijfsverplaatsing Frissen te
Houthem.

1

Akkoord, inclusief de gemaakte opmerkingen.
Voor het bestemmingsplan blijft het
uitgangspunt hetgeen vergund of afgesproken
is.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1. Met provincie in overleg treden ten
aanzien van de definitieve subsidiabele
kosten;
2. overgaan tot betaling nadat met alle
betrokken partijen (Romaes incluis)
overeenstemming is bereikt over de
financiering van het ontstane tekort
(zie bijgaande conceptbrief aan
Romaes).
9

BO &
WO

Parkeerterrein Het Zuiden Plenkertstraat en
bermstroken bedrijfslocatie Het Zuiden in De
Valkenberg.
1. Het tegenbod van het Zuiden inzake
het parkeerterrein van het Zuiden aan
de Plenkertstraat verwerpen;
2a. Overleg plegen met Liberty Cars over
ingebruikgeving van gemeentegrond bij
dit bedrijf;
2b. Met het Zuiden gebruiksovereenkomst
sluiten inzake de grondstrook aan de
overkant van dit bedrijf;
3. Van gemeentewege afschermingsbeugels monteren op een grondstrook
naast Het Zuiden waardoor parkeren
met een truck niet meer mogelijk is.

10

GW

KV

BO &
WO

Akkoord.

Mediatraining voor college van B&W.
In te stemmen met een mediatraining voor het
college van B&W op woensdag 3 november
2010.

12

Akkoord.

Indexering voorschot bijdragen en vorming
reservebudget voor de gebiedscommissie
Maastricht en Mergelland.
Kennis nemen van de bijgevoegde brief van de
gebiedscommissie Maastricht en Mergelland en
instemmen met de op pagina 5 onder punt a
t/m e geformuleerde verzoeken van de
gebiedscommissie.

11

Akkoord.

Akkoord.

Aanvraag monumentenvergunning voor het
plaatsen van een luifel achter de woning
Broekhem 6 (Villa Beukenhof) in Valkenburg
aan de Geul.
Een ontwerpbesluit tot het verlenen van de
gevraagde vergunning, onder voorwaarden,
nemen. Het ontwerpbesluit publiceren en zes
weken voor iedereen ter inzage leggen en
iedereen de gelegenheid bieden om
zienswijzen naar voren te brengen. Indien geen
zienswijzen worden ingediend, het besluit tot

2

Akkoord.

NR

AFD

RESUME
het verlenen van de gevraagde vergunning
mandateren aan de directeur Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer.

ADVIES

De burgemeester neemt niet deel aan de
beraadslagingen en de besluitvorming.
13

BO &
WO

Aanbod tot overname van een boom in Oud
Valkenburg.
Het grondstrookje waarop de boom staat niet
in eigendom overnemen en niet ingaan op het
aanbod van de heer G. Wimmers, Oud
Valkenburg 15.

14

BO &
WO

Akkoord.

Adviezen welstandscommissie d.d. 19 augustus
2010.
In te stemmen met de in de bijlage genoemde
adviezen onder nummer 3,5,8,11 en 12 van de
welstandscommissie d.d. 19 augustus 2010.
Deze bouwplannen voldoen aan de
bestemmingsplanvoorschriften.

Akkoord.

Kennis te nemen van de in de bijlage onder
nummer 1,2,4,6,7,9,10 en 13 genoemde
adviezen van de welstandscommissie d.d. 19
augustus 2010. Deze plannen voldoen niet aan
de bestemmingsplanvoorschriften. Het college
zal integraal worden geadviseerd over deze
bouwplannen.
15

BO &
WO

Aanvraag monumentenvergunning voor het
gedeeltelijk veranderen van de zuid-westgevel
(plaatsen tuindeur) en het wijzigen van de
plattegrond van de kasteelboerderij Genhoes,
Oud Valkenburg 17B in Schin op Geul. De
wijzigingen worden aangebracht in woning C.
Een ontwerpbesluit tot het verlenen van de
gevraagde vergunning, onder voorwaarden,
nemen. Het ontwerpbesluit publiceren en zes
weken voor iedereen ter inzage leggen en
iedereen de gelegenheid bieden om
zienswijzen naar voren te brengen. Indien geen
zienswijzen worden ingediend, het besluit tot
het verlenen van de gevraagde vergunning
mandateren aan de directeur Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer.

16

GW

Haalbaarheidsonderzoek Transferium
Beekstraat.
Presentatie conclusies in de Raadsvergadering
van december 2010

17

GW

Akkoord.

Verkeersgevaarlijke situatie van Tillstraat.

3

Akkoord.

NR

AFD

RESUME

ADVIES

Akkoord met:
a. Opheffen onveilige situatie aan van
Tillstraat middels het plaatsen van
twee markeringspaaltjes, het
aanbrengen van een verkeersbord C19
en het aanbrengen van reflectors op de
rand van het balkon;
b. Kosten ten laste brengen van krediet
30-km zone van Tillstraat-SartonstraatDr. Hermansstraat;
c. Plaatsen markeringspalen zo spoedig
mogelijk ter hand nemen;
d. Aanvrager van besluit in kennis stellen.

Akkoord.
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