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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.

Voorstel college betreffende subsidies
restauratie en onderhoud monumenten

Inzicht in het totale monumentenbeleid.

Wordt meegenomen in de raadsnota over
het erfgoedbeleid.
Het erfgoedbeleid heeft vertraging
opgelopen doordat de waardering van de
geïnventariseerde gebouwen langer op
zich heeft laten wachten dan gepland.
Daarnaast is de financiële situatie door
Covid-19 van invloed. Intern worden de
gesprekken hiervoor de komende periode
opgepakt.
Op 17/02/21 heeft een online
presentatie plaatsgevonden over het
Erfgoedbeleid. De power point is
toegevoegd in iBabs.
Naar verwachting wordt de raadnota
planologische Erfgoedbeleid in december
ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd.

Voorstel college betreffende resultaten
meicirculaire Gemeentefonds

Negatieve afwijking exploitatie

Via RIB 21.17 is de raad geïnformeerd
over de doorontwikkeling van de

15.05.19

29.06.19
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17.02.20

Gemeentegrot: aan het einde van dit jaar
wordt onderzocht of het mogelijk is hier een
leerling project van te maken met als doel
om de hele grot (zonder ruggenspraak van
wie dan ook) in de vorm van een scriptie te
talen doorlichten door leerlingen van de
Hogere Hotelschool, met daarbij een plan
hoe dit naar de toekomst toe op een betere
manier vorm kan krijgen.

Gemeentegrot. Hiermee is dit actiepunt
afgehandeld.

Bespreekpunt overzicht
Gemeenschappelijke Regelingen

Cie 02/06/21: wethouder Dauven weet niet
in hoeverre het lukt om het overzicht op te
stellen, ook omdat er diverse
Gemeenschappelijke Regelingen zijn met
andere kosten verdeelsleutels. Het overzicht
wordt op een later moment opgesteld.

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.

In de cie 02/06/21 heeft wethouder
Dauven een uitgebreide update gegeven.
Het voorstel is om dit actiepunt af te
voeren. Zoals in de cie is aangegeven
wordt ambtelijk en bestuurlijk
samenwerking in de regio gezocht via het
verband SGOVP. De resultaten hiervan
worden gedeeld via de reguliere cyclus
per gemeenschappelijke regeling,
bijvoorbeeld bij de zienswijzen begroting
per GR die in de verschillende
raadscommissies worden besproken.
Hiermee is dit punt afgehandeld.
Terugkoppeling volgt via de griffier.
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
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Vanwege de corona-maatregelen is dit
nog niet opgepakt.

meeneemt naar het overleg van het
presidium en dat de griffier de wethouder
laat weten of daar behoefte aan is.
05.10.20

16.09.20
Brief (64) van de heer Speetjens inzake
alsmaar toenemende druk van de
activiteiten van het themapark
Sprookjesbos aan de Sibbergrubbe te
Valkenburg

Er is een aanvraag gedaan voor een nieuwe
attractie en op dit moment wordt intern
onderzocht of dit kan en of de nieuwe
attractie binnen de bestemmingsplannen
past. Mocht dit niet zo zijn dan vindt het
reguliere traject plaats. Het college is in
gesprek met omwonenden en de mensen van
het sprookjesbos. De wethouder zegt toe de
commissie hiervan op de hoogte te houden.

Brief (187) van Provincie Limburg inzake
koopstromenonderzoek Limburg 2019

Het college heeft kennis genomen van het
koopstromenonderzoek. Vanwege de hoge
informatiedichtheid wil het college het
onderzoek eerst in alle rust lezen. Op dit
moment is nog niet duidelijk wat men er
precies mee kan. Als blijkt dat het nodig is
zal het college de achterliggende informatie
opvragen bij de provincie. Zodra dit
allemaal duidelijk is komt het college hierop
terug.
Cie 02/06/21: Het college is in afwachting
van de antwoorden op deze vragen. De raad
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19/05/21: Vóór de kerst is er contact
geweest met beide partijen om een
gezamenlijk gesprek op gang te brengen.
Op dat moment was dat lastig.
Inmiddels hebben beide partijen
geregeld contact met elkaar en houden
zij elkaar op de hoogte van initiatieven.
Eind februari van dit jaar heeft het
Sprookjesbos bijv. per brief de
buurtbewoners actief geïnformeerd over
de ontwikkelingen in het park. Dit ook
met rechtstreekse contactgegevens
mochten er vragen of problemen zijn.
Punt is natuurlijk wel dat het
Sprookjesbos i.v.m. corona al geruime
tijd gesloten is en er dus ook geen
overlast heeft kunnen ontstaan.
21/09/21: geen nieuwe klachten op dit
vlak.
Update 13/01/21: inmiddels is nadere
informatie opgevraagd bij de provincie
en zijn wij in afwachting daarvan.
Cie 24/03/21: hierover heeft wethouder
Meijers nog geen update ontvangen. Hij
zegt toe na te gaan waar de aanvullende
informatie vanuit de provincie blijft.
19/05/21: Er is een aanvullend gesprek
gepland (ambtelijk) om meer inzicht te
krijgen in wat de uitkomsten van het
koopstromenonderzoek betekenen voor
Valkenburg. Deze afspraak is verplaatst
naar 26/05/21.
21/09/21: toelichting hierop is onlangs
geweest. Er is een aantal interessante

14.12.20

wordt hier uiteraard nog over geïnformeerd.

zaken dat hieruit naar voren is gekomen.
Onder andere dat bewoners uit de
gemeente VB ad G loyaler dan gemiddeld
zijn als het gaat om boodschappen doen
in de eigen gemeente. Ook combineren
veel mensen het boodschappen doen met
een bezoek aan horeca (of andersom).
Op dit moment geeft het
koopstromenonderzoek
geen aanleiding om afwijkende
beleidskeuzes te maken. Wel kunnen/
zullen we het koopstromenonderzoek
gebruiken ter ondersteuning van te
maken afwegingen (denk bijvoorbeeld
aan supermarktlocaties, (beheer &
onderhoud van) inrichting van
winkelgebieden etc.).

Met de voorzitter van LLTB is afgesproken
om op korte termijn samen met hem en met
bijvoorbeeld KHN en een aantal
supermarkten te kijken hoe men die ketens
korter kan maken. Wethouder Bisschops
zegt toe de vraag van de fractie PGP hierin
mee te nemen.

Cie 24/03/21: hierover heeft wethouder
Meijers nog geen update ontvangen. Hij
gaat ervan uit dat dit door de commotie
van afgelopen anderhalve maand is
ondergesneeuwd.
19/05/21: vanuit de regio lopen
verschillende projecten om te kijken hoe
we de ketens kunnen verkorten. Een
voorbeeld is het project “regionaal
voedselsysteem” dat momenteel door de
Rabobank en Parkstad getrokken wordt.

25.22.20
Rondvraag fractie PGP: keurmerk/sticker
lokale samenwerking

Cie 02/06/21: wethouder Vermeer zegt toe
na te gaan wat de uitkomst van de gevoerde
gesprekken is en wat het college daar
verder mee gaat doen.
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21/09/21: project loopt vanuit de
Rabobank/ Parkstad. Hetgeen hier
geleerd wordt kunnen wij in het
Heuvelland toepassen. Aan te raden is
wel om aansluiting te zoeken en binnen
Zuid Limburg geen eigen “brands” te
ontwikkelen.

21.06.21

11.10.21

02.06.21
Rondvraag fractie AB inzake
huurnota buitensportverenigingen

Wethouder Dauven zegt toe te kijken op
welke manier dit nog beter kan worden
gecommuniceerd. Zoals aangegeven wil het
college hier tijdens de kaderbrief
behandeling graag concrete afspraken met
de raad over maken.

Er is contact opgenomen met de
buitensportverenigingen. Hiermee is dit
punt afgehandeld.
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22.09.21
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