Deze totaal actielijst bevat actiepunten van alle commissies: gezien de verkiezingsperiode en huidige proces collegevorming zijn er verschillende
onderdelen voor de lange termijn planning in deze nieuwe raadsperiode.
Actielijst commissievergadering Sociaal Domein
Datum raad
14.12.20

Datum cie
23.11.20

Onderwerp

Toezegging

Uitvoering

Voorstel college betreffende
Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg
aan de Geul 2021-2024

Er werd gevraagd of de schuldhulpverlening extra
kan worden benoemd, maar daarover is al een
apart beleidsplan opgesteld en dat moet in 2021
herijkt worden. Dus dit wordt in 2021 aan de raad
voorgelegd.

Update november 2021: Het
beleidsplan schuldhulpverlening
wordt op korte termijn in
procedure gebracht en zal in
februari 2022 ter vaststelling
aan de raad worden
aangeboden.

Wethouder Meijers zegt toe voor volgend jaar een
overzicht beschikbaar te stellen van de door de
fracties aangedragen verbetervoorstellen en per
punt aan te geven in hoeverre de gemeente
eventueel nog iets kan doen c.q. wat er kan
worden onderzocht. Het college zal de voortgang
daarvan het komende jaar bewaken en de
wethouder zegt toe hier in maart/april 2021 via
een RIB bij de raad op terug te komen.

Voor wat betreft de lijnen /
acties zoals neergelegd in het
Armoedebeleidsplan kan worden
gesteld, dat de voorbereiding- in
en uitvoering van deze acties
zijn c.q. worden opgepakt.
Van belang om te vermelden is
dat momenteel hard wordt
gewerkt aan een nieuw
beleidsplan Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening, waarbij
rekening wordt gehouden met
de gewijzigde Wet
gemeentelijke
schuldhulpverlening. Dit
beleidsplan wordt in nauwe
samenwerking met de
Heuvellandgemeenten
opgesteld. Streven is het
beleidsplan in het najaar 2021
gereed te hebben en in routing
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te brengen.
Update november 2021: Het
beleidsplan schuldhulpverlening
wordt op korte termijn in
procedure gebracht en zal in
februari 2022 ter vaststelling
aan de raad worden
aangeboden.

Update januari 2022: agendering
van dit onderwerp zal
plaatsvinden bij de nieuwe raad
met oog op nieuw kabinet en
nieuwe onderdeel portefeuille
betreffende minister (i.o.
presidium).
21.02.22

31.01.22
Voorstel college betreffende herstel
waterschade en tijdelijke huisvesting
Mytylschool Adelante

Adelante is verantwoordelijk voor de
aanbesteding, maar de gemeente heeft natuurlijk
wel nauw over de schouder meegekeken. Adelante
is bouwheer en de extra uitkeringen die zij
uiteindelijk krijgen van de verzekering of de
Rijksoverheid - bijvoorbeeld vanuit de Wet
tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) worden in mindering gebracht op het uiteindelijke
krediet dat de gemeente verstrekt. Over de
ontwikkelingen wordt de raad via een RIB
geïnformeerd zodat men de vinger aan de pols kan
houden.
Er werd gevraagd naar een specificatie van
verrekening van vergoedingen. In verband met
lopende onderhandelingen is dat nu nog niet
mogelijk. Zodra dit mogelijk is wordt de raad daar
via een RIB over geïnformeerd.
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In de raadsvergadering van 21
februari 2022 is voorstel
behandeld en besluit genomen
over herstel waterschade en
tijdelijke huisvesting
mytylschool Adelante.

Actielijst commissievergadering SOB
Datum raad
02.07.18

Datum cie
12.06.18

Onderwerp

Toezegging

Uitvoering

Voorstel college betreffende verkoop
Kasteel Oost

Excursie: de wethouder stelt voor de
locatie te bezoeken op het moment dat
er meer duidelijk is over de invulling van
de totale oostvleugel, maar misschien wil
de wethouder sport de locatie nu
bezoeken.

Dit zal mogelijk in 2021 plaatsvinden
zodra er meer duidelijk is volgt
afspraakverzoek via griffie.
24/03/21: de partij die de koopakte
heeft ondertekend wil er niet onderuit,
maar vanwege de pandemie loopt men
op dit moment tegen een aantal zaken
aan. Als betrouwbare overheid is de
gemeente bereid om de partij in
contact te brengen met andere
gegadigden die zich al gemeld hadden
en te kijken welke mogelijkheden er
zijn, zodat op die manier kan worden
voldaan aan de bij de verkoop van
Kasteel Oost door de raad gestelde
kaders. Zodra er meer duidelijkheid is,
zal de wethouder de commissie
hierover informeren.
Gesprekken met kopende partij en
andere partij(en) lopen om
mogelijkheden tot combinatie te
verkennen.
Cie 01/02/22: er is nog een serieuze
kandidaat-koper over en met die partij
vindt aanstaande vrijdag een
bezichtiging plaats. De wethouder moet
daarbij wel aangeven, dat de gemeente
bijna wordt ingehaald door de
rechtspraak. Want het Didam-arrest
zegt dat men als overheid (lees
gemeente) niet zomaar meer een-opeen met een koper aan de slag mag
gaan om iet te verkopen, maar dat men

Cie 23/11/21: wethouder Vankan gaat
ervan uit dat er binnen niet al te lange
tijd knopen worden doorgehakt. Mochten
er zich in de door de raad gestelde
voorwaardensfeer onverhoopt
wijzigingen voordoen (waar de
wethouder zeker niet op koerst en waar
niet van wordt uitgegaan) dan komt de
wethouder daarmee terug naar de raad.
Er werd een opmerking gemaakt over de
staat van het onderhoud. Het college wil
met de (nieuwe) koper afspraken maken
over het onderhoud en de toestand van
het kasteel
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daar de markt bij moet betrekken. Dat
zou betekenen dat als de deal die al
gesloten is, de gemeente niets te
maken heeft met dit arrest. Maar
mocht er een nieuwe koper zijn, dan
betekent dit dat de gemeente niet eenop-een een verkoopovereenkomst mag
sluiten, maar dat men daar op de een
of andere manier de markt bij moet
betrekken. De eigen juristen zoeken
nog uit wat dit dan betekent.
Vooruitlopend op een eventuele
verkoop blijft van kracht dat het
onderhoud aan het gebouw en de
omgeving geminimaliseerd is, maar het
moet er natuurlijk wel fatsoenlijk uit
blijven zien.
13.12.21

13.12.21

23.11.21
Schriftelijke inbreng mevrouw Drissen
(namens bewoners Pastoor Sartonstraat,
Van Tillstraat en de Doctor
Hermanstraat) inzake de staat van de
bestrating

Wethouder Vankan zegt toe deze brief
(met prioriteit) mee te nemen in het
uitvoeringsprogramma 2022 voor de
stoepen en het wegherstel.

Rondvraag fractie VSP inzake gevaarlijke
toestanden bij het spoortunneltje
Hekerbeekweg/Hekerbeekstraat en
Herkenbroekerweg

Wethouder Vankan zegt toe de door de
fractie aangedragen punten mee te
nemen in de uitvoering van het
Mobiliteitsplan. Daarbij wordt ook
gekeken of het nodig is rigoureuzere
maatregelen te treffen.
Wethouder Vankan kan zich vinden in het
voorstel van de fractie VSP om de
participatievisie over 2 jaar te evalueren
aan de hand van enkele
praktijkvoorbeelden, zodat duidelijk

Cie 01/02/22: zojuist is ambtelijk
bevestigd dat deze straten op de
planning staan om meteen na de
vorstperiode te verbeteren en dat niet
eerst de uitkomst van de meningen van
alle straten wordt afgewacht.

29.11.21

Voorstel college betreffende
participatievisie Omgevingswet
gemeente Valkenburg aan de Geul
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Is op raadsplanner gezet voor eind
2023/begin 2024.

wordt hoe deze visie in de praktijk
werkt. De wijze waarop de evaluatie
tegen die tijd wordt vormgegeven weet
de wethouder nu nog niet, maar de
resultaten worden zeker besproken in de
klankbordgroep Omgevingswet. Als blijkt
dat het nodig is de visie op onderdelen
aan te passen, dan wordt daarover een
voorstel ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd.
Voorstel college betreffende vaststellen
Verordening stimuleringslening isoleer je
huis Valkenburg aan de Geul 2021

Er werd gesproken over het toevoegen
van bepaalde maatregen. De wethouder
zegt toe dat het college in ieder geval
nader zal onderzoeken of mogelijk is
voorzetramen en raamluiken toe te
voegen aan de lijst met maatregelen.
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De mogelijkheid van toevoegen van
voorzetramen en raamluiken is
onderzocht. Vooral bij monumenten is
isolatie altijd maatwerk en zal regulier
HR++ glas en triple glas niet altijd
mogelijk zijn. Voor deze categorie
woningen wordt daarom bij
uitzondering een uitbreiding
voorgesteld van de maatregelenlijst. Er
is gekozen voor een bepaling die ruimte
biedt voor maatwerk bij isolatie van
alle gebouwdelen van monumenten en
dus niet beperkt is tot alleen
voorzetramen of luiken. Bij reguliere
woningen/ niet-monumenten is die
uitzondering niet aan de orde omdat we
zoveel mogelijk maatregelen met goede
isolerende eigenschappen willen
faciliteren, zoals die nu zijn opgesomd
in de maatregelenlijst. Voorgesteld
wordt daarom om de maatregelenlijst
uit te breiden met een nieuw punt i.
(en huidige i. door te nummeren naar j)
met de volgende tekst: “een of meer
andere dan voornoemde Maatregelen

als alternatief voor de Maatregelen,
indien en voor zover de Bestaande
woning een rijks- of gemeentelijk
monument betreft en een of meer
voornoemde Maatregelen in verband
met die monumentale status niet
kunnen worden uitgevoerd. Het
alternatief dient te worden gekozen na
voorafgaand overleg tussen de
aanvrager, Service Provider en
gemeente waarbij uitgangspunt is dat
gekozen wordt voor een alternatief
waarvan de isolerende werking die van
de niet toegestane Maatregel het
dichtst benadert. ”

Voorstel college betreffende
reconstructie voormalige provinciale weg
door Houthem inclusief kleinschalig ovoverstappunt

Over de Investeringsimpuls SPV kan
wethouder Vankan nu niet meer zeggen
dan hetgeen hij al heeft gezegd en op 13
december kan hij hier ook nog niet meer
over zeggen. De wethouder zal in de
komende commissies SOB een update
geven over de binnen te halen subsidies.

Brief (246) van Agrobosbouw inzake kans
op extreme weersomstandigheden

De gemeente legt geen graften aan, dat
doen de boeren. Voor 9 december staat
een gesprek gepand met de LLTB en
wethouder Vankan zal dit thema dan
zeker aan de orde stellen.
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Deze wijziging wordt ter besluitvorming
bij het college ingebracht op basis van
de in art 3 lid 3 van de verordening
opgenomen uitbreidings- of
wijzigingsbevoegdheid van het college.
In de raadsvergadering van 21 februari
jl. is het besluit genomen over het
aanbesteding gereed maken van een
kleinschalig OV overstappunt.

Cie 01/02/22: het gesprek met de LLTB
heeft inmiddels plaatsgevonden en er
werd met name gevraagd hoe de
landbouw kan bijdragen aan het
voorkomen van wateroverlast. Er werd
geconcludeerd dat het voorkomen van
dergelijke overlast niet kan worden
bereikt door een simpel dingetje te

doen. Het is een combinatie van
mogelijkheden en dat begint in het
buitenland met het langer vasthouden
van het water. Het heeft ook te maken
met de kademuren, het uitdiepen van
de Geul, de aanleg van buffers en
opvangbekkens en ook met het kijken
naar welke gewassen er op welk
moment worden verbouwd. Dit heeft
vooral te maken met de lengte van de
wortels van die gewassen. Sommige
wortels zijn zo kort waardoor ze geen
grond vasthouden. Het afstromen kan
ook worden voorkomen door het
aanleggen van graften en het verticaal
in plaats van horizontaal ploegen
waardoor het water wordt
tegengehouden. Het Waterschap is daar
ook van doordrongen en heeft een
subsidieregeling opengesteld voor de
landbouwers om daar financieel in mee
te denken. Boeren zijn altijd
geïnteresseerd in het milieu, de
omgeving en de eigen onderneming en
zo’n subsidie zou daar best bij kunnen
helpen.
21.02.22

01.02.22
Gunning Raamovereenkomst Afval &
Reiniging 2022- 2025

In de besluitenlijst B&W 23/11/21 staat
dat er een toelichting wordt gegeven in
de cie SOB.
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Schriftelijke inbreng de heer Naus
(woordvoerder Groep Fietspad voor Schin
op Geul) inzake het fietspad

Voor wat betreft de verkeersveiligheid is
het college in overleg met de provincie.
Vanuit de gemeente wordt er bij de
provincie continu aandacht gevraagd
voor deze weg en wethouder Vankan zal
dit nu nog een keer doen, maar hij gaat
er niet vanuit dat de provincie deze weg
daarmee op de prioriteitenlijst zet.
Het college neemt de suggesties voor het
fietspad zeker mee en wethouder Vankan
brengt dit onder de aandacht van degene
die met de uitvoering van het
Mobiliteitsplan aan de slag gaat. De
wethouder is blij dat deze werkgroep
zich nu heeft gemeld en het college zal
hen hier in de toekomst zeker bij
betrekken.

Schriftelijke inbreng van de heer Houten
(namens Bewonerscollectief Kern Berg)
inzake elementen gebiedsvisie

Er werd gevraagd of het mogelijk is in de
eerstvolgende vergadering van deze
commissie of de raad een terugkoppeling
te geven over hetgeen in het gesprek
met het bewonerscollectief naar voren is
gekomen. Dit verzoek wordt aan het
presidium voorgelegd.

Duurzaamheid: afkoppeling regenwater
gemeentehuis

Technisch gezien is het mogelijk om de
vijver weer aan te leggen en het college
heeft de stadsbouwmeester en andere
mensen die verstand hebben van de
historie erbij betrokken. Het college zal
de raad daar nader over berichten als
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Verwerkt in raadplanner

dat helemaal rond is.
Duurzaamheid: stand van zaken RES
Zuid-Limburg

Vanuit het onderzoek dat werd opgezet
door het landschappelijke bureau
Heusschen Copier kwamen er nogal wat
vragen vanuit de stuurgroep naar voren.
Er wordt een nieuwe ronde ingezet.
Wethouder Meijers heeft er vertrouwen
in dat het onderzoek dit kwartaal wordt
afgerond, maar hij kan dit niet
garanderen. Als het lukt zou de raad dit
rapport waarschijnlijk ergens rond 1 april
ter beschikking hebben. Het is beter dat
het gedegen wordt gedaan dan snel. De
wethouder weet niet in welke vorm het
rapport richting de raad gaat. De
wethouder neemt dit punt mee richting
de stuurgroep RES Zuid-Limburg.
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Actielijst commissievergadering EFTR
Datum raad
01.10.18

17.02.20

Datum cie
12.09.18

Onderwerp

Toezegging

Uitvoering

Stand van zaken opstellen 1e aanpak
uitstallingenbeleid

Dit is een intensief proces en de wethouder
verwacht niet dat er volgend jaar al een
uitgewerkt plan op tafel ligt. Halverwege
het proces wil het college een
terugkoppeling doen richting de raad of de
commissie EFTR en aangeven wat de
voorzichtige contouren zijn over de richting
die het opgaat, zodat de raad daar een
zienswijze over kan geven.

De inhoud van de raadsnota is gereed,
echter vanwege de uitbraak van het
Covid19-virus is besloten om de
besluitvorming hierover aan te houden.
De huidige situatie is niet het moment
om ondernemers op te zadelen met
aanvullende regelgeving die noodzaakt
tot investeringen in nieuwe uitstallingen
en precario. Zodra de situatie
genormaliseerd is zal het voorstel ter
besluitvorming volgen. Het moment zal
ook met de BIZ worden afgestemd.
Cie 02/02/22: zodra alles weer open en
normaal is, gaat het college opnieuw aan
de slag met het uitstallingenbeleid. De
huidige situatie is daartoe niet geschikt.

Gewestelijke aangelegenheden

Vanuit Horeca Nederland werd gevraagd of
er vanuit deze commissie en/of de raad
behoeft is om samen bij de ondernemers
langs te gaan en op die manier met mensen
in gesprek te treden over wat hun
bezighoudt, wat hun problemen zijn, etc.

Terugkoppeling volgt via de griffier.
Staat op agenda presidium, wordt aan
wethouder teruggekoppeld.
Dit ligt even stil i.v.m. de huidige corona
situatie.
Staat op agenda presidium, wordt aan
wethouder teruggekoppeld. Dit ligt even
stil i.v.m. de huidige corona situatie.

29.01.20

Als deze commissie of de raad dat zinvol
vindt, zal de wethouder dat in haar
eerstvolgende overleg terugkoppelen aan
Horeca Nederland.
De voorzitter stelt voor dat de griffier dit
meeneemt naar het overleg van het
presidium en dat de griffier de wethouder
laat weten of daar behoefte aan is.
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Gezien de voortduring van de COVID-19
situatie en de waternoodramp staat dit
op pauze.

Datum raad
13.12.21

Datum cie
24.11.21

Onderwerp

Toezegging

Uitvoering

Zienswijze BIZ Valkenburg ten aanzien van
de ontwikkelvisie Kern Berg

Wethouder Vermeer wil nu geen uitspraken
doen over de inhoud van de ingediende
zienswijze maar zegt toe dat er ambtelijk
zeer uitgebreid wordt gekeken naar de
aangedragen argumenten. Het ambtelijke
advies wordt vervolgens in het college
besproken. De wethouder stelt voor dat de
commissie daarna op de hoogte wordt
gebracht van het standpunt van het college.
Er werd gevraagd wanneer er mogelijk
planschadeclaims worden ingediend. Om
hier een beeld over te krijgen vindt de
planschadeclaim analyse plaats. Zodra dit
inzichtelijk is wordt de raad daarover
geïnformeerd. Wethouder Meijers gaat
ervan uit dat dit ergens begin juni 2022 zal
zijn.

In het reguliere overleg met de BIZ is
hierover doorgesproken. De BIZ geeft
terecht een aantal aandachtspunten aan,
maar deze komen aan bod in een
volgende fase. Of die fase nog gaat
komen zal gaan afhangen van de verdere
voortgang van het besluitvormingsproces
rondom de gebiedsvisie Berg later in
2022.

Voorstel college betreffende Valkenburgs
planologisch Erfgoedbeleid

Brief (266) van de VNG inzake ledenbrief
wijziging model Huisvestingsverordening;
toevoeging regels toeristische verhuur

Voor wat betreft het gevraagde tijdspad kan
wethouder Vermeer zich vinden in het
voorstel van de voorzitter om dit punt
aanstaande dinsdag mee te nemen richting
het college en dat er dan een planning voor
dit stuk wordt gemaakt. Hij zal het college
vragen of het mogelijk is hier een datum
aan te verbinden en de commissie daarover
te informeren.
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Datum raad
21.02.22

Datum cie
02.02.22

Onderwerp

Toezegging

Uitvoering

Brief (2021 308) Gemeenschapshuis Achter
de Erke inzake toekenning coronagelden

Wethouder Dauven stelt voor om aan de
actielijst toe te voegen dat er nieuw beleid
moet worden ontwikkeld rondom de
gemeenschapsvoorzieningen en
gemeenschapshuizen

Dit vervolgtraject is op de raadsplanner
verwerkt bij de nog in te plannen
agendapunten.

Brief (2021 316) Landal Kasteeldomein de
Cauberg inzake toeristenbelasting

Wethouder Dauven stelt voor om aan de
actielijst toe te voegen dat het college met
een actieplan naar de raad komt over de
wijze waarop wordt omgegaan met illegale
verhuur.

Dit vervolgtraject op de raadsplanner
verwerkt bij de nog in te plannen
agendapunten.
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Actielijst commissievergadering ÀBA
Datum
raad
11.10.21

Datum
commissie
27.09.21

Onderwerp

Toezegging

Uitvoering

Bespreekpunt handhavingsverzoeken
Camping Vinkenhof

Het is de burgemeester niet bekend of
er een officieel verzoek tot legalisering
is ingediend; dat zal nagegaan worden.

Er heeft zowel met de eigenaren als
met de indieners handhavingsverzoek
een fysieke bijeenkomst plaatsgevonden. Een tweede gesprek met
beide partijen wordt ingepland.
Omwonenden hebben schriftelijke
inbreng ingediend voor de cie ABA van
07/02/22.
Via RIB 22.11 Hoorzitting camping
Vinkenhof is de raad nader
geïnformeerd.
De commissie bezwaarschriften heeft
geconstateerd dat er op dit moment
geen juridische grondslag is om een
hoorzitting van de commissie
bezwaarschriften inzake Vinkenhof te
houden. Dat betekent dat er op 16
februari 2022 geen zitting zal worden
gehouden, maar dat deze op een latere
datum zal worden geagendeerd. Reden
hiervoor is gelegen in het feit dat de
mededeling van 19 november 2021
waarin het college zegt te zullen gaan
handhaven, geen besluit is waartegen
een bezwaarschrift kan worden
ingediend.
De bezwaarschriftencommissie heeft
hiertoe vanuit haar bevoegdheid als
onafhankelijk orgaan besloten en het
college van B en W van haar besluit
vanochtend d.d. 11 februari 2022 op de
hoogte gesteld.
Op dit moment ligt er een voornemen

Er werd gesproken over vervuilde grond.
De burgemeester is niet bekend dat daar
illegale praktijken plaatsvinden met
betrekking tot de aan- of afvoer van
vervuilde grond. De burgemeester zal
dit ambtelijk uitzetten om te
achterhalen of hier bij de gemeente
meldingen over zijn binnengekomen, of
daar rapporten van zijn en of de
milieuambtenaren een overtreding
hebben geconstateerd. Als daar
inderdaad een vuilstortplaats heeft
gelegen, dan is de vraag wie
verantwoordelijk is voor de nazorg: de
gemeente of de provincie. De
burgemeester weet niet of de nazorg bij
de provincie of een andere organisatie is
ondergebracht: dit wordt uitgezocht.
De burgemeester zal meenemen dat het
college een genomen besluit helder
maakt, in zo min mogelijk juridisch
taakgebruik zodat het voor iedereen
duidelijk en begrijpelijk is welke
afwegingen er gemaakt dienen te
worden, waar de risico’s liggen en waar
het besluit van het college op gebaseerd
is. Daarnaast zegt de burgemeester
nogmaals toe om zowel met de eigenaar
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als de briefschrijvers in gesprek te gaan.
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tot last onder dwangsom. Zodra het
college een besluit heeft
genomen over het al dan niet opleggen
van last onder dwangsom kunnen
belanghebbenden daartegen bezwaar
indienen. Pas dan kan een eventueel
bezwaarschrift door de commissie
bezwaarschriften worden behandeld.

