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De geluidsbestanden en andere bijlagen van deze vergadering kunt u raadplegen bij de betreffende agendapunten in iBabs.

Nr.

Onderwerp

Behandeling

1.

Opening en mededelingen

In verband met een technische storing rondom de livestream opent de voorzitter de vergadering later dan gepland.
Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus vindt deze commissievergadering op digitale wijze en
op afstand plaats. In het presidium is afgestemd dat per fractie slechts 1 raadslid en 1 burgerlid of 2 burgerleden
mogen deelnemen aan deze vergadering.
De voorzitter heet de deelnemers - en de mensen die deze vergadering via de livestream verbinding volgen - van
harte welkom.

2.

Vaststelling van de agenda / aanmelden
punten voor de rondvraag

De agenda wordt vastgesteld.
Door de fractie VSP zijn vragen voor de rondvraag ingediend. Het overzicht is in iBabs geplaatst. De vragen worden
behandeld bij agendapunt 8.

3.

Spreekrecht Burgers (schriftelijke vorm)

Vanwege de corona maatregelen vindt het agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Voor het
spreekrecht is geen schriftelijke inbreng ontvangen.
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4.

Vaststellen van het verslag van de
commissie ABA de dato 30 november 2020

Van lid B. Rooding-Eurlings is het bericht ontvangen dat in het verslag op pagina 3 - presentatie spreekuren boa’s –
niet staat zij ook een reactie heeft gegeven.
Het verslag is op dit punt aangepast en het aangepaste verslag wordt vastgesteld.

5.

Actielijst

De meest geactualiseerde actielijst is in iBabs geplaatst.
Inbreng lid J. Kleijnen inzake toetreden tot Misdaad Anoniem.
Inbreng lid J. Kleijnen inzake fraude parkeervergunningensysteem.
Beantwoording burgemeester J. Schrijen:
 De burgemeester heeft er kennis van genomen dat de fractie VSP voornemens is om over dit onderwerp een
motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.
Voor het overige wordt de actielijst voor kennisgeving aangenomen.

6.

Presentatie politie

De heer L. Notten (teamchef basisteam Heuvelland) verzorgt de presentatie. De power point van deze presentatie is
in iBabs als bijlage toegevoegd aan dit agendapunt.
Reactie leden J. Kleijnen, C. Fulmer-Bouwens, N. Dauven, M. Knubben,
Beantwoording de heer L. Notten inzake: gevaarlijke verkeerssituaties, daling aantal woninginbraken, drugsoverlast,
gebruik drugs onder jongeren, vernielingen bushokjes etc., inzet wijkagenten tijdens corona, overlast verwarde
personen.
Aanvullende beantwoording burgemeester J. Schrijen inzake: moeizame samenwerking hulpverleningsinstanties,
gedwongen opnames, wens voor regionaal opvanghuis voor het met bieden van hulp.
De voorzitter bedankt de heer Notten voor zijn inbreng.

7.

Bespreekpunten:

7.a

Raadsinformatiebulletin (21.02) NOVIgebied Zuid-Limburg: Rijk en regio
werken samen aan hardnekkige opgaven
van Zuid-Limburg

Inbreng leden M. Knubben en J. Kleijnen.
Beantwoording burgemeester J. Schrijen:
 Op het moment dat er een regionaal raadsinformatiebulletin wordt gemaakt, wordt deze naar alle
gemeenteraden gestuurd. De burgemeester beaamt dat er sprake is van een bepaalt abstractieniveau en dat het
de vraag is wat men er concreet uithaalt.
De tot dusver geslaagde actie heeft in ieder geval opgeleverd dat Zuid-Limburg een pilotgebied wordt voor de
Omgevingswet en alles wat daaraan gekoppeld is. Bij de Omgevingswet horen ook het regionale Omgevingsplan,
het provinciale Omgevingsplan en het lokale Omgevingsplan. Het Omgevingsplan moet eigenlijk alle facetten van
het gemeentelijke beleid omvatten, maar iedereen begrijpt dat de onderdelen ruimtelijke ordening, wonen en
werken de hoofdelementen zijn.
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Ten aanzien van de gezamenlijke ambitie op Zuid-Limburgs niveau wordt op een aantal gebieden gezegd dat
men daar samen naar moet kijken: dit zit met name in de laatste paragraaf. Deze processen hebben ook tot doel
om tot een betere afstemming en samenwerking te komen. Enkele voorbeelden zijn: de Europese regio, de
Einsteintelescoop, de Chemelot Circular Hub, de circulaire economie en uiteindelijk de actielijn sterke en
gezonde steden maar ook de actielijn Groene Long.
Hier in huis worden al deze zaken gekoppeld aan de mensen die zich bezighouden met de Omgevingsvisie en de
Woonvisie.
Wethouder Vankan is een van de mensen van de bestuurlijke kerngroep omdat hij ook voorzitter was van het
overleg rondom de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. In deze kerngroep zitten niet alleen mensen met een
bestuurlijke functie, het is ook de bedoeling dat hier mensen vanuit andere kolommen aan worden toegevoegd.
Denk daarbij aan mensen vanuit het onderwijs en onderzoek en het bedrijfsleven. Op die manier wordt getracht
een boost te geven aan de samenwerking binnen Zuid-Limburg.
Het gaat er uiteindelijk om dat deze stukken met een hoog abstractieniveau leiden tot concrete uitwerkingen.
Want de Heuvellandregio fungeert als groene long in Zuid-Limburg en daarbij is de landschapswaarde van groot
belang. Dit is een van de aandachtspunten en men zal moeten opletten dat dit straks in de concrete uitwerking
die aandacht krijgt, waardoor men daar projecten aan kan verbinden.
Als het gaat om financiën, daar zit er een stukje hoop. Regionaal is in ieder geval van belang dat de provincie
hierin nadrukkelijk een rol heeft gepakt.
De burgemeester is van mening dat men het met name moet zoeken in de actielijn Groene Long (zie vanaf
pagina 30 plan van aanpak). Daar gaat het over het middengebied, maar dit moet uiteindelijk landen.
De burgemeester vraagt wat lid J. Kleijnen bedoelt met de volgende coalitieperiode: het Rijk of de provincie?
Uit de woorden van lid J. Kleijnen maakt de burgemeester op dat hij hiermee doelt op de gemeentelijke
coalitieperiode en dat de fracties aan de hand van een prioriteitenlijst moeten aangeven wat zij hiermee willen.

Reactie leden C. Fulmer-Bouwens, J. Kleijnen, N. Dauven en M. Knubben.
7.b

Jaarwisseling 2020 – 2021 / vuurwerk

Mededelingen burgemeester J. Schrijen inzake:
 Om de duur van deze commissie te verkorten heeft de burgemeester samen met de medewerkers een korte
notitie opgesteld, waarin is aangegeven hoe de aanloop naar de jaarwisseling en vooral de nacht van oud op
nieuw is verlopen.
 Iedereen heeft kunnen zien dat het algemene verbod heeft geleid tot minder overlast, maar desondanks is er
met name in de grote steden vuurwerk afgestoken, dus ook in Valkenburg. Vooraf was al duidelijk dat dit zou
gebeuren.
 Een week voor de jaarwisseling is er in Duitsland eveneens een vuurwerkverbod ingesteld en dat heeft ertoe
bijgedragen om de overlast te verminderen.
 Om ervoor te zorgen dat mensen helemaal geen vuurwerk afsteken zou men de inrichting – net als in China en
Rusland - dictatoriaal moeten verzorgen. Maar dat is niet reëel.
 Uit de enquête bleek dat ongeveer 50% van de inwoners niets met vuurwerk heeft. Uiteindelijk heeft ongeveer
20% van de inwoners er geld voor over.
 Als alternatief werd een lichtshow genoemd, maar hoeveel geld mag dit dan kosten? Dan is nog maar de vraag of
alle inwoners van dat alternatief gebruikmaken of dat de 20% van de mensen die dat graag willen toch vuurwerk
kopen. De burgemeester is van mening dat het aan de landelijke politiek is om besluiten te nemen en ervoor te
zorgen dat de overlast wordt beperkt. Zelfs dan kan men niet voorkomen dat de mensen die dat per se willen via
internet vuurwerk uit Oost-Europa kopen. Landelijk moet worden gezocht naar mogelijkheden om de instroom
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van materiaal dat verboden nog verder kan aan te pakken. De politie heeft dit jaar in ieder geval nog meer
illegaal vuurwerk opgespoord dan voorgaande jaren.
Reactie leden C. Fulmer-Bouwens, J. Kleijnen en N. Dauven.
7.c

Stand van zaken corona

Inbreng leden B. Rooding-Eurlings, J. Kleijnen, M. Knubben en Dauven.
Beantwoording burgemeester J. Schrijen inzake:
 Het is een groot goed dat de fracties in staat zijn om deze discussie buiten de politiek te houden, maar door het
hier te bespreken wordt het toch politiek en daar moet men voor waken.
 Lid J. Kleijnen gaf aan dat hij het mist om iedere vrijdag met elkaar over dit onderwerp te praten. In de
maanden maart, april en mei vorig jaar ging dat goed. De burgemeester heeft kortgeleden zelf drie weken
corona gehad en toen hebben er geen gesprekken plaatsgevonden, maar er wordt op dit moment een nieuwe RIB
opgesteld met daarin de laatste stand van zaken. De andere fracties zien de informatievoorziening inzake dit
onderwerp vooralsnog als afdoende.
 Vanuit openbare orde gezien maakt de burgemeester zich minder zorgen voor carnaval door de verlenging van
de lockdown tot begin maart. Dit jaar wordt carnaval niet gevierd, maar de burgemeester kan niet verbieden
dat mensen iets geks aantrekken en daarmee op straat rondlopen. Zolang zij zich maar aan de
coronamaatregelen houden. De carnavalsverenigingen proberen samen met TV Valkenburg een soort creatief
programma te bieden, waardoor de inwoners vanuit huis toch een carnavalsgevoel krijgen. De burgemeester
heeft aangeboden een bijdrage te leveren door een alternatieve sleuteloverdracht te doen, zonder de sleutel
daadwerkelijk te overhandigen. Zo’n alternatief programma is leuk, maar de burgemeester had natuurlijk liever
gezien dat corona onder controle was en dat iedereen het gewone leven kon oppakken. Maar volgens de laatste
berichten duurt zeker nog tot augustus voordat de mensen die dit het hardst nodig hebben zijn ingeënt.
 De burgemeester beaamt dat er wordt gezocht naar maatregelen om de ondernemers zo goed het kan te
ondersteunen. Dit punt staat zeker bij het college op de agenda.
 Morgen praat het college over de toiletten op het Theodor Dorrenplein. Het is van belang om goed erover na te
denken of zaken iets toevoegen of niet. Als er geen bezoekers zijn, staat het nut van een openbaar toilet ter
discussie.
 De gemeente treedt streng op tegen mensen die iets verkeerds doen. Tijdens de avondklok zijn 68 controles
geweest en er zijn 4 bekeuringen uitgeschreven. De meeste mensen hebben keurig een verklaring bij zich
waarom zij op dat moment op straat zijn, of ze hebben een hond. Al met al is het college tevreden. Het is
toegestaan om bij de ondernemers een broodje of koffie te kopen. Het komt voor dat de mensen daar dan in de
buurt blijven staan en bij slecht weer gaan ze soms onder een luifel staan. Als dit gebeurt dan worden zij daarop
aangesproken. Eigenlijk heeft iedereen genoeg van de maatregelen en dat maakt het werk van de
toezichthouders niet gemakkelijker. De lontjes worden steeds korter. De burgemeester hoopt dat als de
winterperiode eenmaal voorbij is, het warmer wordt waardoor er minder besmettingen plaatsvinden. Al weet
men nu nog niet hoe de nieuwe varianten zich zullen ontwikkelen.
 Landelijk gezien vinden er veel discussies plaats en in bijna elk praatprogramma op tv gaat het hierover. Er zijn
veel deskundigen en het is voor het kabinet - dat uit 4 partijen bestaat en ook nog eens demissionair is – erg
moeilijk om dan nog eenduidig te communiceren.
 Al met al is de burgemeester niet ontevreden. Hij vindt het wel vervelend dat nodig is om bij sommige
horecazaken door te pakken. Het lezen van krantenartikelen helpen de mensen niet om zich gemotiveerd aan de
regels te houden. De burgemeester is blij dat de voorzieningenrechter de betreffende uitspraak heeft gedaan,
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maar voor hetzelfde geld was er een andere uitspraak. Men moet er met zijn allen doorheen, hoe vervelend het
ook is. Steeds meer mensen maken aanspraak op sociale voorzieningen, de schuldhulpverlening, etc. De
burgemeester is van mening dat het gemeentebestuur (de raad en het college) moet laten zien dat men ertoe in
staat is om het nog 4 of 5 maanden vol te houden. Want ook de komende maanden heeft men te maken met een
situatie die er voor corona niet was.
7.d

Stand van zaken samenwerking

Mededelingen burgemeester J. Schrijen:
 De burgemeester gaat ervan uit dat iedereen de ontwikkelingen in Meerssen volgt. Want de gemeente Meerssen
heeft van de provincie de goedkeuring voor de begroting gekreten, onder de aanname dat er samen met de
provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gekeken naar het toekomstperspectief. In dat kader
zal ook de gemeente Valkenburg aan de Geul binnen enkele weken worden gevraagd wat men daarvan vindt.
Met de fractievoorzitters is al eerder afgesproken dat men het hier een keer samen over moet hebben. Morgen is
in ieder geval de eerste discussie in het college en als daar een soort discussienotitie uitkomt, kan dit de basis
zijn om daar in eerste instantie met de fractievoorzitters over van gedachten te wisselen. Want daar zitten
enkele vragen achter, met name hoe men de toekomst van de gemeente Valkenburg aan de Geul ziet binnen 5
jaar, binnen 10 jaar en binnen 20 jaar. In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen staat het de
fracties vrij om hier al eens goed over na te denken. Want vanuit het DNA kan men kiezen voor het Heuvelland
en dan is er ook nog het middengebied. Dan volgt de discussie over hoe groot het moet zijn of hoe klein men het
moet houden. Dit heeft ook alles te maken met de herverdeling van het gemeentefonds. Hoe komt men daar uit
als gemeente Valkenburg aan de Geul? Dit gaat in ieder geval euro’s per inwoner kosten. De teamleider
Begroting en Jaarrekening is op dit moment bezig met de berekeningen en binnen nu en 2 weken wordt voor de
raad inzichtelijk gemaakt wat dit voor de gemeente betekent. Maar dit wordt pas na de kabinetsformaties door
het nieuwe kabinet opgepakt. Er bestaat nog steeds het risico dat de gevolgen hiervan in de begroting te zien
zullen zijn. Daarnaast zal corona een generatie lang de rekening laten zien en heeft het ook gevolgen voor de
rijksfinanciën en het gemeentefonds. Het worden spannende tijden.

8.

Rondvraag

Door de fractie VSP zijn de volgende vragen ingediend:
Overlast De Dwingel in Valkenburg
Wij als VSP hebben klachten ontvangen overlast De Dwingel in Valkenburg. De trappenpartij lijkt een
aantrekkingskracht uit te oefenen op fietsers, mountainbikers, scooters en er zijn zelfs al motors gesignaleerd. Dit
levert gevaarlijke situaties op voor voetgangers, mensen met rollators, ook op de Neerhem. Ook is er overlast van
hangjongeren die daar o.a. drugs gebruiken. Ook wordt er regelmatig zwerfvuil gedumpt. Dit alles zorgt voor veel
overlast.
Hier bevinden zich soms heel veel mensen (toeristen) en het is dus bepaald niet het visiteplaatje zoals wij dat graag
willen voor Valkenburg. Een muur van een aangrenzend woonhuis is al diverse malen bespoten met grafiti. N.a.v.
hebben wij de volgen vragen:
 Bent u bereid hier handhavend tegen op te treden?
 Is het mogelijk om hier een camera te hangen?
Beantwoording burgemeester J. Schrijen:
 De burgemeester heeft deze vraag uitgezet en het blijkt dat als men in de gemeentelijke systemen kijkt, er in
de afgelopen 13 maanden één melding is binnengekomen over afval in de Dwingel. Verder is er door de boa’s
één keer iets geconstateerd. Het spuiten van grafiti heeft een korte tijd gespeeld, maar dat is inmiddels
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opgelost: van de overige zaken is niets bekend.
Er wordt gevraagd of het mogelijk is camera’s op te hangen bij de Dwingel. Aan de zijde van de Berkelstraat
hangt een camera. Die camera kan zo worden gedraaid dat men kan zien wat er van de Dwingel afkomt. De
burgemeester stelt voor om het eerst op die manier in de gaten te houden, want hij weet niet of het zo erg is
als er in de vraag wordt gesteld.
De burgemeester roept de mensen die iets constateren op om dit bij de gemeente te melden. Want als er
meerdere meldigen binnenkomen wordt er scherper op gelet.

Reactie lid J. Kleijnen.
Gebiedsvisie Berg i.v.m. een goede communicatie
Wij zijn door een aantal inwoners benaderd van Berg en Terblijt die niet te spreken zijn dat er alleen sprake is van
digitale voorlichtingsbijeenkomsten. Zeker het gegeven dat er toch nog altijd mensen zijn die hier niet goed mee
over weg kunnen. N.a.v. hebben wij de volgende vragen:
 Bent u bereid dat u de bewoners van Berg en Terblijt ook nog schriftelijk benaderd worden, hun zodoende de
nodige informatie verstrekt wordt en via een bijgevoegd formulier de kans te geven hun voorkeur scenario aan
te kruisen en/of hun mening te geven?
 Bent u ook bereid bij dit schrijven een retourenveloppe te voegen met daarop een antwoordnummer?
Beantwoording burgemeester J. Schrijen:
 De burgemeester stelt dat deze vraag in de commissie SOB thuishoort omdat wethouder Vankan hiermee bezig
is. De burgemeester neemt deze vragen morgenochtend mee naar het college.
 De burgemeester begrijpt dat er mensen zijn die dit digitaal niet bij kunnen houden en dat de vraag is of het
mogelijk is iets te verzinnen waardoor zij toch inbreng kunnen hebben.
Aanvullende beantwoording gemeentesecretaris/algemeen directeur G. Reehuis:
 Vanuit de organisatie wordt voorgesteld om deze vragen mee te nemen naar de digitale
raadsinformatiebijeenkomst Ontwikkelvisie Berg op 11 februari a.s.
Reactie lid J. Kleijnen.
Onderhoud wandelpaden (deze vraag is ter beantwoording doorgeschoven vanuit de gecombineerde commissie
SOB/EFTR van 3 februari)
 Bent u bereid om met de eigenaar van het agrarisch gebied dat grenst aan de Hoeve Heihofweg in overleg te
treden als er daadwerkelijk sprake zou zijn van landjepik en dat dan de onrechtmatige toegeëigende grond weer
onderdeel gaat uitmaken van het voetpad?
 Bent u bereid om er zorg voor te dragen dat de bermen langs de Heihofweg worden en de kosten hiervan
verhaald worden op degene die deze vernield heeft?
Beantwoording burgemeester J. Schrijen:
 In sommige gevallen zijn deze wegen verdwenen van de kaarten en leggers. Hierdoor ontstaat er al meteen een
juridisch probleem over de vraag waar deze weg loopt. Als een weg 30 jaar nergens meer opgestaan heeft, is de
weg helemaal weg. Een mogelijkheid is om dit aan de hand van luchtfoto’s te bekijken.
 Het is nog maar de vraag of er altijd sprake is van landjepik. Wat men wel ziet is dat de landbouwmachines in de
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afgelopen 20 jaar breder zijn geworden. De landbouwmachines rijden over paden die te smal zijn. Het is niet
verboden om met landbouwvoertuigen over de wegen te rijden. Dit zal de oorzaak zijn van de beschreven
situatie. Wil men het terugbrengen, dan moet men via het Kadaster de wegen opnieuw in kaart brengen.
Het herstel van de bermen moet nader worden bekeken. Maar om dit vervolgens in rekening te brengen bij de
veroorzakers wordt moeilijk omdat de landbouwvoertuigen daar mogen rijden.
Ongeveer 10 jaar geleden zijn er in dit gebied landinrichtingen geweest en toen zijn ook al deze wegen opnieuw
toebedacht aan de verschillende overheden, ook de waterwegen. Soms kunnen de boeren er wel iets aan doen.
De burgemeester zegt toe dat hier in ieder geval naar gekeken wordt. Maar bij concrete gevallen is dit
gemakkelijker dan dat er veel capaciteit wordt vrijgemaakt om alle landwegen opnieuw te bekijken.

Rectie lid J. Kleijnen.
9.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter rond 21.05 uur de vergadering. Hij bedankt de deelnemers voor
hun inbreng en wenst de mensen die de vergadering van thuis hebben meegekeken een fijne avond.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissies Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden op 29 maart 2021.

W. Weerts,
voorzitter

J. Pluijmen,
griffier
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