Raadsvergadering d.d. 9 mei 2022
Betreft: ingekomen stukken en mededelingen.
A. Stukken ter kennisname.
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Brief (129) d.d. 210322 van Sportinnovator inzake oproep reserveren gelden voor innovatie.
Brief (130) d.d. 210322 van VNG inzake ledenbrief gevolgen oorlog Oekraïne.
Brief (131) d.d. 210322 van Burgernet Limburg inzake info voor introductieprogramma.
Brief (132) d.d. 210322 van VNG inzake weekoverzicht 14 - 18 maart 2022.
Brief (133) d.d. 220322 van Enexis Beheer inzake formateursbrief.
Brief (134) d.d. 220322 van KPN inzake digitalisering gemeente Valkenburg aan de Geul.
Brief (136) d.d. 220322 van Mantelzorg NL inzake tienpuntenplan.
Brief (137) d.d. 230322 van GGD Zuid-Limburg inzake voortgangsrapportage Trendbreuk.
Brief (138) d.d. 230322 van ONL inzake ondernemermanifest gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Brief (139) d.d. 230322 van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inzake Position Paper
vergunningverlening en VTH.
Brief (140) d.d. 230322 van Silent Speakers inzake mediatraining.
Brief (141) d.d. 230322 van CNV inzake informatiebrief nieuwe raadsleden.
Brief (142) d.d. 230322 van RES inzake introductieprogramma energietransitie.
Brief (143) d.d. 240322 van Kunsten’92 inzake cultuur in coalitieakkoorden.
Brief (144) d.d. 240322 van KHN inzake felicitatie raadsleden.
Brief (145) d.d. 240322 van VNG inzake wijzigingen VNG-model Reglement van Orde
gemeenteraad en VNG-model Verordening op de raadscommissies.
Brief (146) d.d. 250322 van Jantje Beton inzake aandacht voor het spelende kind.
Brief (147) d.d. 250322 van VNV inzake ledenbrief ventilatie in schoolgebouwen en brede
opgave onderwijshuisvesting.
Brief (148) d.d. 280322 van NLPO inzake een sterke lokale publieke media-instelling is
onmisbaar voor het functioneren van de lokale democratie.
Brief (149) d.d. 280322 van VNG inzake weekoverzicht 21 - 25 maart 2022.
Brief (150) d.d. 290322 van VNG inzake gezondheidsbevordering in coalitieakkoord.
Brief (151) d.d. 300322 van Netwerk Senioren Limburg inzake woonwensen senioren.
Brief (152) d.d. 300322 van VNG inzake ledenbrief gevolgen van de oorlog in Oekraïne.
Brief (153) d.d. 300322 van Stichting Fairtrade Gemeente Nederland inzake info voor
collegevorming.
Brief (154) d.d. 300322 van Per Saldo inzake adviezen en ideeën voor weer een sterk en stevig
pgb.
Brief (155) d.d. 310322 van LLTB regio Zuid-Limburg inzake nieuwsbericht.
Brief (156) d.d. 310322 van Lokaal FNV Limburg Werkgroep Energietransitie inzake
gemeentelijke energietransitie.
Brief (157) d.d. 310322 van Raad voor het Openbaar Bestuur inzake felicitatiebrief.
Brief (158) d.d. 010422 van de heer Anholts inzake woningbouwproject.
Brief (159) d.d. 010422 van VNG inzake nieuwsbrief Zorg + Veiligheid nummer 32 maart 2022.
Brief (160) d.d. 010422 van VNG inzake Europa in een oogwenk.
Brief (161) d.d. 010422 van Ruimte voor collectief wonen inzake Collectieve en andere
woonvormen in het coalitieakkoord.
Brief (162) d.d. 010422 van de heer Debeij inzake afschrift bericht aan college betreffende
uitkomst klankbordgroep Ingendael.
Brief (165) d.d. 010422 van VNG inzake raadsledennieuwsbrief 1 april.
Brief (166) d.d. 040422 van VNG ledenbrief inzake agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 20222026.
Brief (167) d.d. 040422 van BIZ Valkenburg inzake felicitatiebrief.
Brief (168) d.d. 040422 van VNG ledenbrief inzake ontwikkelingen Oekraïne.
Brief (169) d.d. 040422 van de heer Smitsmans inzake fietspad Ingendael.
Brief (170) d.d. 040422 van de heer Neering inzake oproep aan formateurs.
Brief (171) d.d. 040422 van VNG inzake weekoverzicht 28 maart - 1 april.
Brief (172) d.d. 050422 van Fietsersbond inzake toegankelijkheid fietspad Klaterstraat en
ambtelijke reactie.
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Brief (173) d.d. 050422 van Provincie Limburg inzake belastingoverzicht 2022.
Brief (174) d.d. 050422 van Kinderombudsman inzake felicitatiebrief.
Brief (177) d.d. 050422 van Stichting RIONED inzake keuzes rondom watertaken.
Brief (178) d.d. 050422 van Fietsersbond inzake vergroten fietsveiligheid.
Brief (179) d.d. 050422 van ALS patients connected inzake ALS protocol ter verbetering
uitvoering WMO.
Brief (180) d.d. 050422 van Nationale Ombudsman inzake felicitatiebrief.
Brief (181) d.d. 060422 van de heer Thonon inzake toegankelijkheid openbare toiletten.
Brief (183) d.d. 060422 van Landelijk Informatie- en Expertisecentrum inzake veertiende editie
Code Geel, magazine over ondermijning.
Brief (184) d.d. 060422 van Schooldakrevolutie inzake felicitatiebrief.
Brief (185) d.d. 060422 van Platform voor Diversiteit inzake felicitatiebrief.
Brief (186) d.d. 060422 van Belang Laadinfrastructuur inzake handvatten en aanknopingspunten.
Brief (188) d.d. 070422 van JOGG inzake input voor coalitieonderhandelingen.
Brief (189) d.d. 070422 van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake
volkshuisvesting.
Brief (191) d.d. 080422 van A&O fonds Gemeenten inzake coalitieakkoord.
Brief (192) d.d. 080422 van Share Power inzake cursus meer vrouwen in de politiek.
Brief (193) d.d. 110422 van VNG inzake ledenbrief stand van zaken gesprekken kabinet.
Brief (195) d.d. 110422 van VNG inzake weekoverzicht 4 - 8 april 2022.
Brief (196) d.d. 120422 ONL voor Ondernemers inzake oproep benoemen nadeelcompensatie in
het raads- of coalitieakkoord.
Brief (197) d.d. 130422 van Buurkrachtteam inzake actieve en betrokken inwoners.
Brief (199) d.d. 130422 van Kunsten92 inzake oproep culturele laat de culturele sector niet
vallen.
Brief (200) d.d. 130422 van Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners inzake
ontdek wat groen kan doen.
Brief (202) d.d. 140422 van YOUMEE inzake hulpmiddelen voor raadsleden.
Brief (203) d.d. 180422 van Vereniging Openbaar Onderwijs inzake openbaar onderwijs in
gemeente.
Brief (204) d.d. 180422 van VNG inzake ledenbrief ontwikkelingen Oekraïne.
Brief (205) d.d. 180422 van de heer Cobben inzake bedankbrief.
Brief (206) d.d. 180422 van BsGW inzake voorlopige jaarrekening 2021.
Brief (207) d.d. 190422 van de heer Reumkens inzake mogelijke tekorten vergoedingen
wateroverlast in de vorm van verzekeraarsuitkeringen.
Brief (208) d.d. 190422 van Jeugdzorg Nederland inzake website over jeugdzorg.
Brief (209) d.d. 190422 van Vereniging Eigen Huis inzake oproep aan gemeenteraden.
Brief (210) d.d. 190422 van VNG inzake weekoverzicht 11 - 15 april 2022.
Brief (211) d.d. 190422 van Nationale Ombudsman inzake start onderzoek naar zeggenschap van
de burger bij beleidsvorming en besluiten in het kader van de Wet maatschappelijke
Ondersteuning.
Brief (212) d.d. 190422 van Koninklijke Nederlandse Voetbalbond inzake voetbal in
coalitieakkoorden.
Brief (213) d.d. 200422 van LLTB inzake nieuwsbericht april 2022.
Brief (214) d.d. 200422 van mevrouw Verhoeve inzake enquête regionale energiestrategie.
Brief (215) d.d. 200422 van Provincie Limburg inzake aandachtspunten begroting 2023.
Brief (218) d.d. 210422 van Anti Discriminatie Voorziening Limburg inzake informatie over
voorziening.
Brief (219) d.d. 210422 van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake
wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen.
Brief (220) d.d. 220422 van Child Friendly City inzake felicitaties raad.
Brief (222) d.d. 250422 van Cooplink inzake gemeentebeleid en coöperatief wonen.
Brief (223) d.d. 250422 van VNG team Jeugd en Onderwijs inzake informatie over website VNG.
Brief (225) d.d. 260422 van VNG inzake weekoverzicht 18 - 22 april 2022.
Brief (226) d.d. 260422 van VNG inzake ledenbrief openstelling vacatures in VNG bestuur en
commissies.
Brief (227) d.d. 270422 van Save the Children inzake coalitieakkoord in kindertaal.
Brief (228) d.d. 270422 van VNG inzake ledenbrief ontwikkelingen Oekraïne.

86. Brief (229) d.d. 270422
87. Brief (231) d.d. 290422
bezwaarschriften.
88. Brief (232) d.d. 290422
89. Brief (233) d.d. 290422

van Matchmaat inzake info over functioneren van de raad.
van VNG inzake ledenbrief model Verordening voor de behandeling van
van VNG inzake raadsledennieuwsbrief april 2022.
van Provincie Limburg inzake bestuurscultuur.

B. Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het
college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven
raadsadviescommissie.
1. Brief (163) van GGD Zuid Limburg inzake begroting 2023 en meerjarenraming met verzoek aan
de raad om uiterlijk 1 juli een zienswijze in te dienen (behandeling is voorzien in commissie
Sociaal Domein 30 mei). Tevens jaardocument 2021 ontvangen.
2. Brief (164) d.d. 040402 van RUD Zuid-Limburg inzake voorlopige jaartukken 2021 en
ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming (behandeling is voorzien in commissie Fysiek
Domein 31 mei).
3. Brief (182) d.d. 060422 van Omnibuzz inzake jaarverslag 2021, Begrotingswijziging 2022-1 en
begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 met verzoek aan de raad om voor 1 juni een
zienswijze in te dienen (behandeling is voorzien in de commissie Sociaal Domein 30 mei).
4. Brief (201) d.d. 130422 van Veiligheidsregio Zuid Limburg inzake zienswijze jaarstukken 2021 en
begroting 2023 Veiligheidsregio Zuid Limburg en jaarstukken 2021 en begroting 2023 MCC met
verzoek aan de raad om voor 1 juni een zienswijze in te dienen (behandeling is voorzien in
commissie Algemene Zaken en Middelen 7 juni).
5. Brief (216) d.d. 200422 van WOZL inzake zienswijze begroting 2023 en meerjarenraming GR
WOZL met verzoek aan de raad om voor 17 juni een zienswijze in te dienen (behandeling is
voorzien in commissie Sociaal Domein 30 mei).
6. Brief (217) d.d. 200422 van GR Geul en Maas inzake ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening
2021 met verzoek aan de raad om voor 15 juni een zienswijze in te dienen (behandeling is
voorzien in commissie Fysiek Domein 31 mei).

C. Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college
worden gesteld.
1. Brief (135) (1202244) d.d. 220322 van Spectrum24 inzake Sprookjesbos.
2. Brief (175) (1202842) d.d. 050422 van mevrouw Heuts-Israel en de heer Rutten inzake reactie
antwoordbrief college art. 32 vragen fractie VVD betreffende woningbouwinitiatief Sibbe.
3. Brief (176) (1202831) d.d. 040422 van de heer en mevrouw Prins inzake bezwaren omtrent
besluitvorming fietsroute Ingendael.
4. Brief (187) (1202862) d.d. 060422 van De heer Van Bussel inzake zienswijze voorgenomen
afsluiting fietsroute door Ingendael.
5. Brief (190) (1202932) d.d. 080422 van bewoners Houthem en Strabeek inzake protest tegen
voorgenomen plannen aangaande fietspadenstructuur door Ingendael.
6. Brief (194) (1202987) d.d. 110422 van BBC de Kilo inzake gebiedsvisie kern Berg en Terblijt.
7. Brief (198) (1203091) d.d. 130422 van familie Prins-Stokvis inzake bezwaar voorgenomen
plannen fietspadenstructuur door Ingendael.
8. Brief (221) d.d. 250422 van Tennis Padel Geuldal Valkenburg aan de Geul inzake knelpunten.
9. Brief (224) (1203426) d.d. 250422 van de heer Remeijers inzake zienswijze en opmerking inzake
de plannen over de uitbreiding Natuurgebied Ingendael en aanpassingen van de recreatieve
voorzieningen hierin.
10. Brief (230) (1203496) d.d. 280422 van de heer Knops inzake fietspad Ingendael.

