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Punten voor de rondvraag commissie SD dato 21 september 2020
Fractie
AB

Vraag
Voormalige tenniscomplex in Berg en Terblijt
De afgelopen tijd bereiken ons signalen van vandalisme, brandstichting, diefstal en vernielingen bij het voormalige tenniscomplex in Berg en
Terblijt. Hoewel de gemeente formeel nog geen eigenaar van dit complex is zijn wij van mening dat we onze verantwoordelijkheid moeten
nemen. Temeer omdat aangrenzende percelen (waaronder het scouting gebouw en de voetbalclub) overlast ervaren en er brandgevaar bestaat.
 We willen het college dan ook vragen om maatregelen te treffen. Daarbij stellen we twee opties voor: (1) mobiel cameratoezicht met 24
uurs achterwacht en (2) het complex laten beheren door een antikraak voorziening. We vernemen graag van het college of en zo ja wanneer
een dezer maatregelen getroffen kan worden.

CDA

---

VSP

OBS Broekhem
De Openbare Basisschool Broekhem krijgt er tijdelijk twee klaslokalen bij het Stella Mariscollege . Dit zou komen door de onverwachte groei van
het aantal leerlingen. Wij denken dat men te snel het besluit genomen heeft om een aantal basisscholen in Valkenburg a/d Geul te sluiten. Dit
heeft sowieso al een enorme impact gehad op de leefbaarheid in diverse kernen van onze gemeente.
 Hoe lang wordt hier bedoeld met tijdelijkheid aangezien Stella Maris ook in 2021 haar poorten sluit?
 Als het probleem blijft voortbestaan wat gaat u dan ondernemen om tot een structurele oplossing te komen van deze probleemstelling?
 Bent u bereid om de huisvesting van basisscholen op korte termijn gezamenlijk met ons te evalueren om te bekijken als de huidige groei van
het aantal leerlingen zich blijft doorzetten?

PGP

Aandacht voor seksuele diversiteit en gender op basisscholen
Afgelopen week kwam in het nieuws dat 1 op de 3 basisscholen geen aandacht besteed aan seksuele diversiteit en gender. En dat in veel andere
gevallen er geen goede methode wordt gebruikt. Terwijl dit sinds 2012 verplicht is. In 2019 hebben wij in onze gemeente de permanente
regenboogvlag gehesen. Onderdeel van de discussie was dat het meer moet zijn dan symboliek.
 Wij weten dat op OBS Broekhem het onderwerp deel uitmaakt van een lesmethode. Weet de wethouder hoe er op de andere basisscholen in
onze gemeente aandacht wordt besteed aan dit onderwerp?
 Zo nee, zou de wethouder dit onderwerp onder de aandacht van de aanwezige scholen willen brengen en dit willen terugkoppelen aan deze
commissie?

VVD

---

