Art. 34 Reglement van Orde gemeenteraad, verzoek voor vraagrecht raadsvergadering
5 oktober 2020 door raadslid Niels Dauven, fractie AB.
Omschrijving en vragen
(griffie :conform Reglement van Orde 1 onderwerp, 3 vragen)
Het college in het collegebesluit van 15 september jl. (AB.11 Aanvulling kerststad
Valkenburg 2020) besloten om € 162.000 uit te geven voor:
 Lumen in Art voor de ontwikkeling van een lichtspektakel ad € 93.700;
 Visit Zuid Limburg voor de ontwikkeling van een marketingplan ad € 62.500;
 Avontuur/Blachère voor het leveren van extra verlichting ad € 25.000;
 Wij zijn Valkenburg voor de ontwikkeling van een Kerststad App ad € 7.000
en dit bedrag als volgt te dekken:
 € 21.306 uit het reguliere evenementenbudget 2020;
 € 24.694 te dekken uit het reguliere budget economische activiteiten;
 € 55.000 op basis van het genomen besluit in de Kadernota 2020 waarbij voor Kerststad in
totaal respectievelijk € 15.000 en € 40.000 beschikbaar zijn
 € 11.000 vanwege het niet kunnen factureren van de marketingbijdrage aan de stichting
Valkenburg Events als gevolg van de afgelasting van de Kerstmarkt, vrij te maken uit de
bestemmingsreserve financiële gevolgen corona als gevolg van noodzakelijke uitgaven in
het kader van de Covid-19 gevolgen, dit op basis van het door de raad aan u op 6 juli 2020
verleende mandaat;
 € 50.000 vrij te maken uit de bestemmingsreserve financiële gevolgen corona als gevolg
van noodzakelijke uitgaven in het kader van de Covid-19 gevolgen, dit op basis van het
door de raad aan u op 6 juli 2020 verleende mandaat;
Ik heb daarbij de volgende vragen:
1. In de dekking geeft het college aan € 55.000 op basis van het genomen besluit in de
Kadernota 2020 waarbij voor Kerststad in totaal respectievelijk € 15.000 en € 40.000
beschikbaar te stellen.
Dit bedrag is echter niet terug te vinden in de vastgestelde Kadernota. Kan het college
aangeven op basis van welk mandaat dit bedrag is vrijgemaakt ?
2. In de dekking geeft het college twee keer aan de bestemmingsreserve financiële gevolgen
Corona te willen aanspreken voor in totaal € 61.000. Dit terwijl het college anders
gemandateerd is namelijk: "om, indien noodzakelijk, uitgaven de doen ten laste van de
bestemmingsreserve financiële gevolgen Corona, zonder voorafgaande toestemming van
de raad, voor een bedrag van maximaal € 50.000 per maatregel". Nog los van de vraag of
de maatregelen aanvulling kerststad. ad € 162.000 wel noodzakelijk en een gevolg van de
Coronacrisis zijn, gaat het college met de hoogte van het bedrag haar boekje te buiten.
Graag een reactie van het college hierop?
3. In het licht van de aangescherpte Corona Maatregelen vragen wij ons af of het nog langer
verstandig is om de voorbereidingen voor Kerststad Valkenburg voort te zetten.
Graag een reactie van het college hierop.

