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Rondvraag fractie VSP inzake Misdaad
Anoniem

De burgemeester zal tijdens het
eerstvolgende overleg van de robuuste
driehoek van Heuvellandgemeenten
vragen of zij bereid zijn zich hier
gezamenlijk bij aan te sluiten.
Uiteraard wordt ook ambtelijk
onderzocht wat de meerwaarde is als de
gemeente zich aansluit bij Misdaad
Anoniem.

Onze gemeente is inmiddels
aangemeld; per maand is er een
maximaal aantal gemeenten dat kan
aansluiten. De eerst komende plek is
per 1 maart 2021 : dan vindt de
aansluiting plaats. In de tussentijd
worden praktische zaken geregeld en
noodzakelijke informatie gedeeld met
de ambtelijke medewerkers. Als dit
compleet is volgt er een RIB naar de
raad.

Rondvraag fractie VSP:
Meer handhaving in buurten waar een
parkeervergunningsysteem van kracht is in
Valkenburg

De burgemeester weet hiervan niet de
laatste stand van zaken van maar
begrijpt dat er drie kentekens op een 2e
vergunning mogen staan en dat de
fractie VSP heeft geconstateerd dat daar
misbruik van gemaakt wordt. Het enige
wat de burgemeester hierover weet is
hoeveel bekeuringen er van de zijde van
de boa’s worden uitgeschreven. De
burgemeester zegt toe de gegevens per
1 september op te vragen.

Gegevens inzake controles:

21.09.20

30.11.20
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Het afgelopen jaar zijn er 119
waarnemingen gemaakt op parkeren;
dat heeft geleid tot 140 daadwerkelijke
controles, waarbij 115 boetes en 25
waarschuwingen zijn uitgedeeld. Het
verschil in waarnemingen en
daadwerkelijke controles zit in het feit
dat een waarneming een hele straat
kan betreffen, waarbij dan in die straat
een x aantal controles wordt
uitgevoerd. Dat het aantal laag ligt, is
te wijten aan de vele coronadiensten
die de boa’s gedraaid hebben. Tijdens
die diensten kwamen de
parkeercontroles minder aan bod.

Voorstel college betreffende vaststellen
Omgevingsverordening 2021

Bespreekpunt resultaten vuurwerk enquête

De wegsleepregeling is al geregeld in
paragraaf 2.8. Er werd gevraagd of het
zinvol is een eigen wegsleepregeling op
te stellen. Deze vraag kan de
burgemeester nu niet beantwoorden
maar hij zegt toe hierover een notitie te
laten opstellen.
De burgemeester stelt voor om het punt
vuurwerk ergens in maart of april 2021
opnieuw op de agenda te zetten en dan
te kijken naar het effect van het
landelijke verbod ten aanzien van
bepaalt knalvuurwerk en het inrichten
van vuurwerkvrije zones.
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In het streven om bestaande
verordeningen in te passen in de
omgevingsverordening is dit voor dit
onderdeel ook gebeurd en is dit onze
eigen regeling.
Dit punt is verwerkt op de jaarplanner
2021 en de ervaringen van de afgelopen
jaarwisseling staat als bespreekpunt bij
ABA 8 februari 2021 (met onderliggende
informatie)

