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

NR
1

RESUME
De notulen van de vergaderingen van
burgemeester en wethouders van 7 september
2010.

ADVIES
Zie aanpassing.

2

Personeelsaangelegenheden.

N.v.t.

3

Gewestelijke en overige aangelegenheden.

N.v.t.

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: B.F.H. Mennens

FIN

Actualisering ICT-plan 2007-2011 en aanhaken
op de intergemeentelijke I-visie gemeenten
Gulpen-Wittem, Vaals en Voerendaal.
Update ICT-plan per 2010 vast stellen;
Bedrag beschikbaar stellen van
46.500,-- voor investeringen ten
behoeve van de upgrade van het
Centraal Gis-systeem, het WROsysteem en het GWS-systeem;
Update ICT-plan via het presidium
laten agenderen voor commissie EFT
van 6 oktober 2010;
Aanhaken op de intergemeentelijke Ivisie gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals
en Voerendaal.

5

BO &
WO

Akkoord.

Verzoek om aankoop van een strook
gemeentegrond aan de voorzijde van voormalig
café/hotel Berg en Dal hoek
Geulhemerweg/Geulhem in Berg en Terblijt.
Bericht geven dat de te koop gevraagde
grondstrook in beginsel voor verkoop in
aanmerking kan komen als er meer
duidelijkheid is over revitalisering van het
gehele pand en tegen nader vast te stellen
verkoopprijs (die overigens van de
revitalisering afhankelijk is).

1

In principe niet akkoord. Uiteindelijk oordeel
hangt af van concrete planvorming.

6

BO &
WO

Stationsstraat ongenummerd te Valkenburg:
aanvraag bouwvergunning voor het geheel
vernieuwen en vergroten van de rijwielstalling.
Het advies van de welstandscommissie
d.d. 19 augustus 2010 over te nemen,
en;
In principe medewerking te verlenen
aan het plan om de rijwielstalling aan
de Stationsstraat ongenummerd te
Valkenburg geheel te vernieuwen en te
vergroten, onder de voorwaarden dat
met de gemeente een
planschadeverhaalsovereenkomst
gesloten wordt en de aanvrager voor
een ontheffing van artikel 36 van de
Spoorwegwet zorgt.

7

BO &
WO

Adviezen welstandscommissie d.d. 2 september
2010.
In te stemmen met de in de bijlage genoemde
adviezen onder nummer 1, 4, 5,6 en 7 van de
welstandscommissie d.d. 2 september 2010.
Deze bouwplannen voldoen aan de
bestemmingsplanvoorschriften.
Kennis te nemen van de in de bijlage onder
nummer 2 en 3 genoemde adviezen van de
welstandscommissie d.d. 2 september 2010.
Deze plannen voldoen niet aan de
bestemmingsplanvoorschriften. Het college zal
integraal worden gadviseerd over deze
bouwplannen.

8

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Brief Niks aan de Hand inzake aanpassingen
pand Grotestraat Centrum 12.
Antwoord als vervat in bijgevoegde
conceptbrief aan de werkgroep laten
toekomen.

9

Akkoord.

Akkoord, gesprek aangaan met pandeigenaar.

Aangepast landschapsinpassingsplan Kroonen,
Strucht 48 te Schin op Geul.
1. Kennisnemen van de afspraken met de
provincie d.d. 25 maart 2010 en het
aangepaste landschapsinpassingsplan
d.d. 6-6.2010 en u hieraan
conformeren;
2. reactie provincie medio september
2010 afwachten.

2

Akkoord.

10

MO

Deelname gemeente Valkenburg aan de Geul
aan het 14043 nummer.
a) De ontwikkelingen met betrekking tot
het Klant Contact Centrum voor
kennisgeving aannemen en samen met
de samenwerkende gemeenten GulpenWittem en Vaals de eerste stap zetten
naar de st art van de bouw van een
KCC;
b) Voor wat betreft het 14+ nummer
aansluiten bij de gemeente Maastricht
en de aanvraag indienen.
Implementatie per 1 januari 2011.
Kosten ad 10.000,-- putten uit het
budget voor het KCC;
c) Werken aan het verder invullen van de
aansluitvoorwaarden. Ambitie dat deze
voorwaarden geheel zijn ingevuld per 1
januari 2012.

11

FIN

Aanbesteding brandverzekering.
Kennis te nemen van het feit dat deelname van
de gemeente Heerlen niet akkoord is.

12

BO &
WO

Akkoord.

Akkoord.

Nieuwe Afvalstoffenverordening.

Via het presidium aan de gemeenteraad
voorstellen:
1. De afvalstoffenverordening Valkenburg
aan de Geul 2010 vast te stellen;
2. de afvalstoffenverordening Valkenburg
aan de Geul 2004 in te trekken.

3

Akkoord.

13

BO &
WO

Sibberkerkstraat 3 te Sibbe: principeverzoek
voor het bouwen van paardenboxen.
Voor de duur van één jaar
principemedewerking te verlenen aan het
verzoek om twee paardenboxen te realiseren
op het perceel kadastraal bekend gemeente
VKB03, sectie C, nummer 3337 en plaatselijk
bekend Sibberkerkstraat 3 te Sibbe, onder de
voorwaarden dat:
1. de welstandscommissie positief
adviseert ten aanzien van een in te
dienen welstandsaanvraag met
inpassingsplan;
2. eventueel aanwezige overige
schuilgelegenheden en/of stallen op
het perceel verwijderd worden;
3. met de gemeente een
planschadeverhaalsovereenkomst
gesloten wordt.
Wordt er binnen één jaar na het verlenen van
principemedewerking geen aanvraag om
bouwvergunning ingediend, dan komt de
principemedewerking vanzelf te vervallen.

14

BO &
WO

Vragen ex artikel 41 reglement van orde van de
fractie PPGV over de achterterreinen van Sint
Gerlachstraat 14 en 18 t Houthem.
De vragen te beantwoorden via bijgevoegde
conceptbrief.

15

BO &
WO

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Bouwkavels Schone Poel/Bronsdalweg.

Toestemming geven tot verkoop van een
bouwkavel aan de heer en mevrouw De JongGoossens, sinds 2002 wonende
Valkenburgerstraat 92 in Berg en Terblijt.
17

Akkoord.

Verzoek heren Lemmens tot betaling kosten
opstellen postzegelbestemmingsplan (reg. Nr.
2010/5756)
De brief van de heren Lemmens beantwoorden
conform bijgevoegde concept-brief.

16

Akkoord.

Akkoord.

Zienswijze op voornemen tot handhaving d.d.
22 juni 2010 (verzonden 28 juni 2010).
Te besluiten niet handhavend op te treden
totdat uw college een standpunt heeft
ingenomen over het door de eigenaar van het
perceel Engwegen 6 ingediende conceptpostzegelbestemmingsplan.

4

Akkoord.

18

BO &
WO

Aanvraag monumentenvergunning voor het
plaatsen van een smeedijzeren valhek aan de
Grendelpoort.
Een ontwerpbesluit nemen waarbij de
gevraagde vergunning wordt geweigerd. 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 weigeren van de
gevraagde vergunning mandateren aan de
directeur Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

5

Niet akkoord v.w.b. het toestaan.
Antwoord over verrekening kosten verlichting
Schutter aan de Poort conform memo
N. Bergmans aan KCR sturen.

