Raadsnota
Raadsvergadering de dato 13 december 2021
Onderwerp: aanvullende kosten Kerstmarkten als gevolg van CTB checks
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Door de aanvullende maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie in de afgelopen weken zijn
extra eisen gesteld aan onder andere het bezoek aan evenementen en locaties. Een van die eisen is
het verplicht tonen van een coronatoegangsbewijs CTB. Zonder een geldig CTB moet de toegang
worden geweigerd tot een aantal attracties tijdens Kerststad Valkenburg. Het betreffen de beide
ondergrondse Kerstmarkten, de bovengrondse Kerstmarkt en de nostalgische Kerstmarkt bij de
Wilhelminatoren.
Deze maatregel betekent niet alleen een grote personele en organisatorische belasting voor de
ondernemers die deze Kerstattracties exploiteren, maar ook een forse onvoorziene extra financiële
investering. Voorgesteld wordt om vier attracties die noodzakelijk zijn voor het “totaalproduct”
Kerststad Valkenburg financieel tegemoet te komen in deze extra kosten.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Zonder een extra bijdrage in de uitvoering van een aantal onvoorziene en aanvullende maatregelen
als gevolg van Covid-19 zijn de Kerstmarkten niet in staat hun exploitatie tijdens Kerststad voort te
zetten. Het jaar 2020 is door de plotse Lock down op het laatste moment al een fors verlies voor
eigen rekening genomen en in 2021 zijn ook al extra kosten gemaakt voor de controle op de nog
steeds geldende maatregelen. De CTB check die de landelijke overheid aan de ingang van een
“markt” heeft opgelegd zorgt voor een dusdanig surplus op de exploitatie dat dit niet meer op eigen
kracht gedragen kan worden. Geen aanvullende bijdrage verlenen betekent voor een aantal
Kerstmarkten dat zij hun deuren niet kunnen openen zonder vooraf al te weten dat een
faillissement dreigt.
3. Relatie met bestaand beleid
Het belang van Kerststad Valkenburg voor de ondernemers en de gemeente zelf is groot. Echter,
organisatie kan alleen plaats vinden als dat veilig en verantwoord is en past binnen de landelijk
gestelde (corona)maatregelen.
4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Kader
Sinds 25 september 2021 mogen in bepaalde gelegenheden enkel mensen worden toegelaten met
een CTB. Daartoe behoorde in elk geval al de ondergrondse Kerstmarkten in de Fluweelengrot en de
Gemeentegrot. Sinds 2 november 2021 zijn daarbij gekomen de bovengrondse Kerstmarkten Santa’s
Village en de nostalgische Kerstmarkt bij de Wilhelminatoren. De vier attracties zijn daardoor voor
onvoorziene organisatorische, personele en financiële uitdagingen gesteld. Na overleg met de
betrokken bedrijven is duidelijk dat de organisatorische en personele uitdagingen weliswaar kunnen
worden opgepakt, de financiële gevolgen die daaraan verbonden zijn, kunnen – zeker na de
annulering in 2020 - niet meer gedragen worden.
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Belang van de attracties voor Kerststad
Voor het tweede achtereenvolgende jaar wordt Valkenburg aan de Geul geconfronteerd met een
beperkte Kerststad. Vorig jaar was er nauwelijks sprake van een Kerststad, dit jaar mogen we hopen
op een redelijk gevuld aanbod. Uit een in 2019 aan uw raad gepresenteerd onderzoek naar de spinoff van Kerststad blijkt dat deze periode voor onze bedrijven een van de belangrijkste van het jaar
is. Beperkingen in dit aanbod zullen – zeker na een moeilijke periode van wateroverlast – dit jaar
extra hard aankomen en moeten dan ook zoveel als verantwoord mogelijk, voorkomen worden.
Uitdagingen voor de attracties
De aanvullende maatregelen in de afgelopen week hebben ertoe geleid dat voor een aantal
attracties een CTB Check noodzakelijk is geworden. Naast de Kerstmarkten in de Fluweelengrot en
Gemeentegrot worden dat nu ook de attracties boven de grond (Santa’s Village en de Kerstmarkt
Heunsberg) en Winterwonderland in de Wilhelminagroeve. Behoud kan – met de huidige
maatregelen in acht genomen – bewerkstelligd worden als de organisatoren een CTB check regelen
voor alle bezoekers.
Ook voor de Kerstparade is een CTB check noodzakelijk. Omdat deze check praktisch gezien niet
geregeld kan worden, werd deze belangrijke USP geannuleerd. Des te belangrijker is het behoud
van de overige Kerstattracties.
Verantwoordelijkheden
Voor wat betreft de CTB aan de ingang zijn de organisatoren van de attracties verantwoordelijk. Zij
dragen zorg voor de organisatie, de aansturing van het personeel en zijn verantwoordelijk voor een
correcte uitvoering van de maatregelen.
Risico inschatting
Als gevolg van de stijgende besmettingscijfers en IC opnames in ziekenhuizen worden aanvullende
en aangescherpte covid-19 maatregelen in de komende weken helaas niet uitgesloten. Deze
aanscherping zou kunnen leiden tot annulering van de Kerstmarkten tussen nu en het einde van de
Kerstperiode. Het kan niet zo zijn dat de gemeente dan tóch aan de lat staat voor de in deze
adviesnota genoemde extra kosten als gevolg van de CTB checks. Hierover wordt de organisatie in
kennis gesteld. De gemeente betaalt slechts mee in de kosten van de CTB checks zo lang de
Kerstmarkt open kan blijven. Vanaf het moment van sluiting van de markt vervalt deze subsidiëring.
5. Samenwerking
Het voorstel is besproken met de organisatoren van de Kerstmarkten. Zij stemmen met deze
handelwijze en procedure in.
6. Aanbestedingen
Niet van toepassing.
7. Duurzaamheid
Niet van toepassing.
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8. Financiën
De aanvullende maatregelen die leiden tot de CTB Checks brengen de volgende onvoorziene kosten
voor de organisaties met zich mee:
De kosten voor de CTB-controle zijn als volgt berekend (personeel inclusief faciliteiten):
Attractie

Personeel

Faciliteiten

Totale kosten

Gemeentegrot

51.000

10.000

61.000

Fluweelengrot

40.000

5.000

45.000

Santa’s Village

47.000

5.000

52.000

Kerstmarkt Wilhelminagrot

15.000

2.000

17.000

153.000

22.000

175.000

Totaal

De kosten betreffen:
-

Het inhuren van gecertificeerde beveiligers
Het inhuren van scanners
De inrichting van checklocaties, zoals unit en/of tenten

Voor de financiering ervan zijn – voor een deel – gelden beschikbaar via de Veiligheidsregio’s. De VR
Zuid Limburg ontving van het Kabinet een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro. Daarvan is een bedrag
van € 42.140 bestemd voor Valkenburg aan de Geul. Het restant – na aftrek van de VR bijdrage – ad
€ 132.860 kan geput worden uit de reserve “kosten covid-19 gerelateerde activiteiten”. Uiteraard
zullen wij bij de Veiligheidsregio Zuid Limburg inzetten op een hogere bijdrage als er nog middelen
resteren vanuit het regionale budget.
Door de kosten van de CTB checks voor rekening van de gemeente te nemen, wordt voorkomen dat
het product Kerststad Valkenburg dit jaar verder ingekrompen wordt.
9. Communicatie
Niet van toepassing, anders dan communicatie met de betrokken Kerstmarkt organisatoren en de
stichting Kerststad Valkenburg aan de Geul.
10. Afwegingen en Advies
Wij stellen uw raad voor:
a. De financiering van de onvoorziene extra maatregelen met betrekking tot de CTB Checks
voor vier Kerststadattracties voor rekening van de gemeente te nemen, dit voor zover de
Kerstmarkten doorgang vinden. De financiering stopt op het moment dat de Kerstmarkt
vanwege aanvullende Covid-19 regelgeving geannuleerd wordt
b. De kosten van het onder a genoemde besluit ad totaal € 175.000 als volgt te dekken:
o De gelden die vanuit de VR ZL voor de gemeente bestemd zijn, te weten € 42.140;
o Het restant ad € 132.860 te putten uit de Coronareserve.
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11. Bijlagen
-

Verdeling CTB gelden VR Zuid Limburg
Brief Ministerie over toekenning extra gelden handhaving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

D.M.M.T. Prevoo
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 10 november 2021:
Gehoord de raadsadviescommissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie de dato 24 november
2021;
Besluit:
•

De financiering van de onvoorziene extra maatregelen met betrekking tot de CTB Checks voor
vier Kerststadattracties voor rekening van de gemeente te nemen dit voor zover de
Kerstmarkten doorgang vinden. De financiering stopt op het moment dat de Kerstmarkt
vanwege aanvullende Covid-19 regelgeving geannuleerd wordt

•

De kosten van het onder a genoemde besluit ad totaal € 175.000,00 als volgt te dekken:
➢ De gelden die vanuit de VR ZL voor de gemeente bestemd zijn, te weten € 42.140,00.
➢ Het restant ad € 132.860,00 te putten uit de Coronareserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 13 december 2021.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter
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