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Vragen en opmerkingen Kadernota 2021 Valkenburg aan de Geul
Technische vraag met betrekking tot de vorming van de bestemmingsreserve dekking
kapitaallasten:
- In de kadernota wordt bij de meeste initiatieven/investeringen voorgesteld om vanuit de
algemene dekkingsreserve het benodigde investeringsbedrag over te boeken naar de
bestemmingsreserve dekking kapitaallasten.
Op deze wijze wordt de jaarlijkse exploitatierekening in feite niet beïnvloed door de
werkelijke kapitaallasten omdat deze kunnen worden afgedekt uit deze bestemmingsreserve.
De concrete vraag die de VVD heeft is of deze methodiek volgens de bestaande spelregels
geldt voor alle investeringen of alleen voor investeringen met een maatschappelijk nut.
4.2.2. Kostenverhoging programma Veiligheid, Toezicht & Handhaving
IVP structureel verhogen met een bedrag van € 25.000.
Wat is het normale budget?
Budget inhuur derden structureel te verhogen tot een bedrag van € 10.000.
Dat is een verhoging van 143%. Waarom? Graag een toelichting.
Met betrekking tot de derden: hoe zijn de verbindingen tussen de portiers in het centrum
geregeld? Valt dit ook binnen het budget?
Is het flexteam ook inzetbaar in de regio? Zo ja, betalen andere gemeenten dan ook mee
aan dit flexteam? Welke gemeenten? Wat is hun bijdrage?
Hier dient een bedrag van 40.900,- te worden onttrokken ten laste van de algemene
middelen, via taakstelling onderuitputting ?
Wat wordt hiermee bedoeld?
4.2.3.
Voorstel termijn van 25 jaar afschrijving.
- Is het portofoonnetwerk 25 jaar-proof ?
4.3.1.
Kosten geluidswand geraamd op 74.000,- Echter opgenomen is 90.000,Nu 16.000,- extra kosten geraamd, dat is 22% boven het geraamde bedrag.
Graag een onderbouwing.
4.3.2. Natuurgebied Ingendael
- Eerste schatting kosten bedragen 170.000,- Dat is reeds een verhoging van 75.000,- Wordt er verwacht dat bij een tweede schatting de kosten nog hoger uitvallen ? Waarom
wel/niet?
Graag een onderbouwing.
4.3.6. Omgevingswet
b.Actualisatie en vernieuwing landschaps- en bomenbeleid
Waaruit bestaat de voorgestelde 80.000?
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c. Toeristische visie
Hoe hoog is de jaarlijkse, gemeentelijke, bijdrage aan Visit Zuid Limburg? Uit welk “potje”
wordt dit bedrag betaald?
4.5.1.
Waarom is het contract met Dierenambulance Limburg Zuid uitgebreid? Om te voldoen aan
de wettelijke verplichting: waarom wordt dit niet vanuit de gemeente zelf uitgevoerd?
4.5.2 Herstel Wandelpad Neerhem – Wilhelminatoren
Betreft het hier het hele pad met of zonder de “linkse afslag”?
4.5.3. Taakstelling Grondverkopen
- Het bedrag van 284.400,- dient volledig te vervallen.
- is dat niet een beetje kort door de bocht om dat nu reeds te stellen? Graag een
onderbouwing van het antwoord.
4.5.5.
OV overstappunt Houthem geraamde kosten van 900.000,Men verwacht een bijdrage van Arriva en Prorail, echter men geeft gelijk aan dat in het
slechtste scenario er GEEN bijdrage zal komen.
Is dit OV overstappunt deze kosten dan wel waard(ig) ?
Waarom wordt er niet eerst gekeken naar welke subsidies verkregen kunnen worden en dan
naar het restbedrag?
4.5.6 Openbaar toilet
Is binnen deze kostenraming ook de toegankelijkheid van het toilet voor invaliden
meegenomen?
4.5.7 Uitvoeringskosten mobiliteitsplan
In het kader van het coalitieakkoord Focus 21-22:
Wanneer verwacht u duidelijkheid te krijgen over:
gebiedsontwikkeling voor alle kernen en budget?
aanpak invalswegen waaronder Neerhem. Nieuweweg/Emmaberg, Rijksweg Vilt, en
bijbehorend budget?
4.6.
Externe organisatie scans worden uitgevoerd.
Wat zijn de kosten van organisatie scans ?
Mbt de interne reorganisatie: wat is de bezuiniging? is deze budgetneutraal?
4.6.2.
Verhoging afvalstoffenheffing per perceel met € 50,-.
In andere gemeenten betaald men per gewicht (kliko’s worden gewogen).
Kan de gemeente Valkenburg dit ook overwegen?
Waarop is de inschatting gebaseerd dat het een bedrag van € 170,-- per perceel zal gaan
worden?
Voor wat betreft de overige onderdelen van het Coalitieakkoord Focus 21-22 is opgenomen
dat de onderdelen die niet zijn genoemd deze voor zover mogelijk worden uitgevoerd binnen
de reguliere budgetten en formatie.
Graag toch een lijstje met de niet genoemde onderdelen, de verwachte kosten en binnen wel
budget/formatie deze worden uitgevoerd plus indien mogelijk een tijdsschema van uiterlijke
afronding.
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Jaarstukken 2020:
Programma Toerisme en Economie:
In 2018 is het hotelbeleid vastgesteld. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het
horecabeleidsplan?
Speerpunt 15
is bij het hotelmarktonderzoek gerekend met de dekkingsgraad aantal bedden of aantal
kamers?
Een en ander geeft een ander beeld.
Als je 10 kamers hebt met 2 bedden en elke kamer wordt bezet door 1 persoon:
als je per kamer rekent heb je alle kamers bezet dus een bezettingsgraad van 100%
als je naar het aantal bedden kijkt heb je 10 van de 20 bezet is een bezettingsgraad van
50%.
Graag een toelichting.
Programma SD:
Inkomensregelingen ruim 500.000,- boven begroting. Hoe is dit tot stand gekomen?
Sportaccommodaties ruim 400.000,- boven begroting. Graag een toelichting.
Automatisering Gemeentehuis ruim 100.000,- boven begroting. Graag een toelichting.

