ONTWERPBEGROTING 2021
Wij danken de verantwoordelijke ambtenaren voor het samenstellen van deze ontwerpbegroting.

Vragen en opmerkingen van de raadsfractie VSP.
Vraag nr.
blz.
1.

Vraag/opmerking
We zien een lastenverschil van + € 9.956.194 een toename van de baten met + € 7.707.167 met het
saldoverschil van - € 2.248.027 tegenover het planjaar 2021 zoals opgenomen in de begroting 20182021. Kunt u deze aanzienlijke afwijkingen kort verklaren?

Gezien het feit dat er bij de samenstelling van de begroting 2018-2021 sprake was van een
andere programma-indeling dan de huidige opzet van de programma’s is een gedetailleerd
analyse noodzakelijk voor de verklaring van de afwijkingen en dat is niet haalbaar binnen de
beantwoordingstermijn van deze informatieve vragen. Wij volstaan hierbij met een grove
analyse van de baten:
 Gemeentefonds (+€ 4,3 miljoen waarvan +€ 1,4 miljoen i.v.m. bruto-verantwoording)
 Kerstmarkt Gemeentegrot (+€ 1,0 miljoen)
 Toeristenbelasting (+€ 0,4 miljoen).
2. blz. 15

“in verband met de Covid-19 crisis en de onduidelijkheid betreffende de toekomst van
evenementen begin 2020 tijdelijk “on hold” gezet.” – Heeft u inzichtelijk welke
trajecten/uitvoering van beleid verschoven zullen moeten worden naar 2021 c.q. het einde
van de Covid-19 crisis?
De nadere analyse naar de financiële gevolgen van COVID-19 in 2020 zal onderdeel zijn van
de najaarsnota.

3a. blz. 18

Baten Parkeren - u laat zien in de begroting voor 2020 e.v. een aanzienlijke toename van de
baten Parkeren. Is dit een realistisch beeld gezien de beperkingen die deze tijd met zich
meebrengt?
Er is geen sprake van een toename. De geraamde baten in 2021 en verder zijn in de
begroting verwerkt op basis van de verwachte opbrengsten onder normale omstandigheden.
Optisch lijkt er wellicht sprake van een toename, omdat in 2020 juist een afname is verwerkt
i.v.m. de incidenteel lagere parkeeropbrengsten. Deze analyse voor 2020 zal overigens in de
najaarsnota worden geactualiseerd.

3b. blz. 18

Sinds kort is het weer mogelijk om NAW-gegevens te ontvangen van Duitsers die een
naheffingsaanslag parkeerbelasting hebben ontvangen. Gaan wij deze aanslagen ook
wederom invorderen? Gaan wij dit doen met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2018?
En over welk bedrag spreken we wat betreft Duitse naheffingsaanslagen in de periode
1 oktober 2019 – 1 oktober 2020?
We zijn voornemens om de invordering met terugwerkende kracht te verzenden vanaf
1 januari 2019. Dit gaat om ongeveer 120 stuks. Op basis van het tarief in 2019 (€ 62,70) is
het totaalbedrag (afgerond) € 7.500.
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Vraag nr.
blz.
4.

Vraag/opmerking

5. blz 19

Betreffende het punt van investeerders vragen wij ons af of de door de ambtenaren gedane
moeite zich heeft terugbetaald. De door de ambtenaren en ons gewenste verwachtingen
zien wij tot nu toe niet in de realisatie terugkomen. Graag toelichting op de korte
termijnverwachting voor het planjaar 2021.
Vanwege de Coronacrisis zijn de inspanningen m.b.t. speerpunt 12 noodgedwongen 'on hold'
gezet. Voor 2021 zijn daarom vooralsnog geen specifieke acties voorzien m.b.t. dit
speerpunt. Zodra de situatie mogelijkheden biedt wordt bezien of en hoe dit activiteiten in
dezen weer verder opgepakt kunnen worden.

6. blz20

Hotelbeleidsplan/transformatieopgave – sinds het vaststellen hiervan in 2019 hebben wij
eerder navraag over het gebruik van deze mogelijkheid gedaan. Aangegeven was dat er tot
dan geen gebruik van was gemaakt. Is hier inmiddels gebruik van gemaakt, zodanig dat we
kunnen spreken van een volmondig succes?
Het hotelbeleid is vastgesteld en het toetsingskader wordt toegepast bij nieuwe aanvragen.
De vraag of er sprake is van een volmondig succes beoordelen wij als een politieke vraag en
maakt daarmee geen onderdeel uit van de technische beantwoording.

7. blz 22

Speerpunt 18: “Evalueren huidig parkeervergunningensysteem en vergunningensysteem
afdekken vanuit toeristische/evenementenopbrengsten”. Wij zien in deze paragraaf niets
terugkomen over plannen/resultaat voor het afdekken van het vergunningensysteem vanuit
toeristische/evenementenopbrengsten. Graag toelichting.
Deze maatregel is inmiddels uitgevoerd. De eerste bewonersvergunning is op basis van deze
handeling tegenwoordig immers gratis.

8. blz 28/29

Nieuwbouw / renovatie Openbare basisschool Berg – u geeft aan dat u op basis van
ervaringscijfers van recente nieuwbouwtrajecten de verwachting heeft dat de huidige
kredieten niet afdoende zijn. Later in het traject zal daar meer duidelijkheid over komen.
Kunt u inzicht geven in de hoogte van het verwachte en totaal krediet en wat dit zal
betekenen voor de komende planjaren?
De vraag of de huidige kredieten afdoende zijn voor het realiseren van de nieuwbouw OBS
Berg kan pas beantwoord worden nadat de aanbesteding van de werkzaamheden heeft
plaatsgevonden. De locatiekeuze van de nieuwbouw is nog niet definitief. Momenteel is een
ontwikkelvisie voor de kern Berg in voorbereiding waarin aanbevelingen worden gedaan
over de voorkeurslocatie. Aanbesteding van de nieuwbouw kan pas plaatsvinden nadat een
definitieve locatiekeuze is gemaakt.

9. blz. 32

Thema 7: Vrijwilligerswerk – graag zouden wij een “pijler” aan uw lijst toevoegen, namelijk
ouderen. Een niet te vergeten groep in onze gemeente. Deze toevoeging kan dan weer
eventueel gecombineerd worden met het Thema “vereenzaming”.

Wij worden ieder jaar geconfronteerd met de door uw ambtenaren en ons vanaf het begin
aangegeven onrealiseerbare speerpunten uit het Coalitieakkoord. Zoals u aangeeft zal het
realiseren van deze speerpunten ten koste gaan van de uitvoering van bestaand en/of
opgelegd beleid. Bestaat er een overzicht die inzicht geeft in de haalbaarheid en de kosten
voor het realiseren van deze “onrealiseerbare” speerpunten? Wij hebben een lijst
bijgevoegd van deze bedragen waar nog geld moet voor worden “gezocht”.
Wij beoordelen deze vraag niet als een technische vraag maar als een politieke vraag. Wij
verzoeken u vriendelijk om de politieke vragen in te brengen bij de begrotingsbehandeling.
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Vraag nr.
blz.

Vraag/opmerking
Wij ondersteunen uw voorstel en voegen ouderen toe aan pijler 5 ‘Bevorderen meedoen van
specifieke groepen’. Daarmee kan niet alleen het tekort aan vrijwilligers mede worden
aangepakt maar ook een bijdrage geleverd worden aan de strijd tegen (het voorkomen van)
eenzaamheid. Ook de doelgroepen jeugd en statushouders maken overigens deel uit van
deze pijler in het vrijwilligerswerkbeleid.

10. blz. 33

Thema 8: Preventief jeugdbeleid – u geeft aan het instellen van een jeugdgemeenteraad.
Voor onze beeldvorming wat heeft u hiermee in gedachten? Welke zeggenschap en
bevoegdheden zal deze Raad krijgen? Komen er verkiezingen?
Dit is een van de speerpunten uit het coalitieakkoord die nog nader uitgewerkt moet
worden. Het college komt hier in 2021 met een concreet voorstel bij uw raad op terug.

11. blz. 34

Beleidsindicatoren. Wij zien bij een aantal indicatoren dat onze gemeente boven het
landelijk gemiddelde zit. Kunt u voor nr. 4 Niet-sporters, nr. 12 Jongeren met jeugdhulp en
nr. 15 WMO cliënten met een maatwerkarrangement aangeven wat de oorzaken zijn dat
wij hoger scoren dan het landelijke gemiddelde?
Nr. 4 Niet Sporters:
In de meeste gemeenten van Nederland sport iets meer dan de helft van de inwoners elke
week, maar bij sommige gemeenten is dat een stuk lager. De bevolkingssamenstelling
bepaalt hoe sportief een gemeente is: in gemeenten met hoog opgeleide, jonge en gezonde
inwoners is sportdeelname het hoogst. In het algemeen sporten meer kinderen dan
volwassenen. Derhalve is de leeftijdsopbouw bepalend voor de sportdeelname. In
Valkenburg is het percentage 50- plussers relatief hoog: 54,4% (RIB 20.060 29 januari 2020).
Een groot deel van de wekelijkse sportdeelname zoals fitness, wandelen, fietsen en
hardlopen vindt daarbij niet in door gemeenten gesubsidieerde voorzieningen plaats. De
gemeente kan de sportdeelname wel bijsturen door het sportaanbod af te stemmen op
bevolkingssamenstelling of de behoefte. Hiertoe biedt de op te stellen nota ‘Sport, bewegen
en sportaccommodatiebeleid’ een mooie kans.
Nr. 12 jeugd:
Het is bekend dat in Zuid-Limburg sprake is van hardnekkige gezondheidsachterstand ten
opzichte van de rest van Nederland . Op tal van gebieden scoort Zuid-Limburg beduidend
slechter: een lagere arbeidsparticipatie, een hoger (jeugd)zorggebruik, meer risico op
onderwijsachterstanden, een lagere levensverwachting en een ongezondere leefstijl. In het
kader van de trendbreuk zoals beschreven in de nota gezondheidsbeleid hebben de ZuidLimburgse gemeenten de ambitie uitgesproken om in 2030 de achterstand van Zuid-Limburg
ten opzichte van de rest van Nederland met 25 procent in te hebben gelopen. Daarbij leggen
wij de focus nu op de periode van -1 jaar tot en met 18+ (jongvolwassenen). Zodat ZuidLimburgse kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien.
Nr 15. Wmo cliënten:
 Vergrijzing bevolking: onze gemeente is een van de meest vergrijsde gemeenten in ZuidLimburg (in 2018 was 28,2 % van de bevolking van Valkenburg aan de Geul 65 plus).
 Invoering abonnementstarief: voor iedereen geldt vanaf 2019 een tarief van € 19,00 per
maand, ongeacht het inkomen. Met name bij hulp bij het huishouden zien wij hier een
stijging optreden. Dit geldt overigens voor alle gemeenten in Nederland.
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Vraag nr.
blz.
12. blz. 36

Vraag/opmerking
Speerpunt 13: “Organiseren van werkgelegenheid in juiste balans van vraag & aanbod, met
daarbij bijzondere aandacht voor arbeidsgehandicapten” – U geeft aan dat de kosten
worden geraamd op totaal € 100.000, echter u geeft niet aan of dit bedrag al is opgenomen
in de begroting of dat hier nog gelden voor gevonden moeten worden. Kunt u dit
toelichten?
Betreffend speerpunt heeft betrekking op de ‘optimalisatie re-integratie en participatie’.
Kern van de optimalisatie is tweeledig: verbetering van de onderlinge samenwerking SZMHPodium24-Annex-MTB én intensivering van de resultaten door- en uitstroom Participatiewet.
Waarbij het één feitelijk niet zonder het ander kan. De ‘optimalisatie re-integratie en
participatie’ strekt zich uit over de gehele coalitieperiode 2018-2022.
Op 13 december 2017 en 21 februari 2018 is de optimalisatie door de ketenpartners
besproken met de verantwoordelijk portefeuillehouders van de zes MaastrichtHeuvellandgemeenten. Dit heeft er in geresulteerd dat de bestuurders nadrukkelijk hun
vertrouwen en steun hebben uitgesproken voor de gezamenlijke aanpak en de positieve
businesscase die het oplevert. De benodigde kosten voor deze aanpak zijn opgenomen in de
begroting en gereserveerd.

13. blz. 37

Speerpunt 20: “Behouden en stimuleren van (uiten van) lokale tradities en historie" – U geeft
aan eenmalig € 10.000 te willen reserveren, echter u heeft hier niet aangegeven of dit is
meegenomen in de begroting. Graag alsnog toelichting.
Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting voor 2021.

14. blz. 34

Speerpunt 21: “Meer transparantie creëren in uitgaven en opbrengsten en in te verdelen
subsidies”- …de belastinggelden moeten eerlijker terugvloeien naar de segmenten, die de
belasting ophoesten (bijvoorbeeld de horeca). De horeca is een goed voorbeeld van één van
de segmenten, echter de burger is tevens één als niet het grootste segment. Op welke
manier ziet u dit terugvloeien van gelden naar de burger gebeuren?
Wij beoordelen deze vraag niet als een technische vraag maar als een politieke vraag. Wij
verzoeken u vriendelijk om de politieke vragen in te brengen bij de begrotingsbehandeling.

15. blz. 38

Leefbaarheid in de kernen verstevigen – u wilt hier extra budget voor vrijmaken. Wij zijn hier
natuurlijk voorstander van, echter graag benoemen welk bedrag u in gedachten heeft en uit
welk potje.
Wij beoordelen deze vraag niet als een technische vraag maar als een politieke vraag. Wij
verzoeken u vriendelijk om de politieke vragen in te brengen bij de begrotingsbehandeling.

16. blz. 43

Zwerfafval – De coalitiepartij PGP is een vooraanstaand ervaringsdeskundige voor wat
betreft het ruimen van zwerfafval. We stellen voor om gebruik te maken van hun opgedane
kennis en wij verzoeken om extra aandacht te besteden aan het zwerfafval bij de
afvalperrons.
Het bestrijden van en bewustwording van zwerfafval heeft veel aandacht op diverse niveaus
(scholen, vrijwilligers, betrokken ondernemers) in onze gemeente. De afgelopen jaren is er
veel in gang gezet en de komende jaren zal hiermee doorgegaan worden.
Voor wat betreft het achterlaten van afval naast de containers van de milieuperrons heeft
het college besloten in te zetten op bewustwording door middel van stickers op de
containers. E.e.a. zoals ook uitgelegd in het RIB over dit thema. Deze stickers worden
binnenkort geplaatst.
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Vraag nr.
blz.
17. blz. 43

Vraag/opmerking
U geeft aan dat de hoeveelheid restafval in 2025 verder terug gebracht wordt (dus dat is
geen aanname?) tot 30 kg/inwoner. Waar is dat getal op gebaseerd en hoe gaan we dit
bereiken? Op welke meetpunten kunnen wij het college controleren?
De doelstelling van 30 kg per inwoner in 2025 is gebaseerd op het landelijke programma
‘VANG – Huishoudelijk afval’ (vang-hha.nl/algemene-onderdelen/programma/). Wij
verwachten dat deze doelstelling in onze gemeente ook gerealiseerd wordt.
Er worden periodieke sorteeranalyses uitgevoerd, op basis van deze analyses wordt gekeken
welke afvalstromen er nog in de restafvalzakken zitten en hoe de inwoners verder
gestimuleerd en gefaciliteerd kunnen worden om nog beter te scheiden. Verder blijft het van
belang om stevig in te zetten op communicatie om goed te blijven scheiden (bijvoorbeeld bij
GFT zoals etensresten is nog winst te behalen). De GR Geul en Maas zal de komende jaren
e.e.a. blijven monitoren en waar nodig met voorstellen komen om de hoeveelheid afval
verder te verlagen. Hierbij kan gedacht worden het apart inzamelen van nieuwe
afvalstromen.

18. blz. 46

Croix de Bourgogne - In september 2020 heeft de ontwikkelaar aanvullend aangegeven dat
i.v.m. de gevolgen van Covid-19 nog onzekerheid is over het definitief rondkrijgen van de
financiering. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn dit alsnog vlot te trekken.
Wij zijn benieuwd naar hoe u de spreekwoordelijke “dode koe” wilt vlottrekken. Wij geven
bij voorbaat aan dat wij stellig tegen het verstrekken van kredieten zijn in deze. Bent u
bereid dit als optie niet mee te nemen in uw onderzoek naar mogelijkheden?
De initiatiefnemer is in de lead in dit onderzoek. Wij hebben de initiatiefnemers wel in
contact gebracht met de Provincie ten einde de mogelijkheden in kaart te brengen.

19. blz. 46

Gebiedsvisie Valkenburg Centrum-West (Plenkertstraat en omgeving) – wij verzoeken u om
in uw omgevingsvisie voldoende aandacht te besteden aan natuurbehoud en ontwikkelingen
tijdig en volledig te bespreken met omwonenden. Bent u hiertoe bereid?
Zowel de omgeving als ook andere relevante partijen en uw Raad zullen nog in positie
gebracht worden om hier gewenste inbreng voor te doen.

20. blz. 48

Volkshuisvesting – u heeft in de ontwerpbegroting nog geen bedrag genoemd voor deze
tijdelijke vacature. Deze alsnog graag toevoegen en als mogelijk verwerken.
Er zijn middelen vrijgemaakt voor uitvoering van de woonvisie, waaruit deze vacature
betaald kan worden.

21. blz. 48

Cultureel Erfgoed - Zodra de plannen voor de Vuursteenmijnen verder zijn uitgewerkt en de
exacte kosten voor uitvoering inzichtelijk zijn zal er een separaat raadsvoorstel gemaakt
worden waarin de Raad voorgesteld wordt om over te gaan tot vrijgave van de
gereserveerde middelen en waarna uitvoering in 2021 kan plaatsvinden. Aangezien een
reservering van dit bedrag al is goedgekeurd in de Kadernota, mogen wij ervan uitgaan dat
het gereserveerd bedrag al is opgenomen in deze begroting?
Met het bedrag is rekening gehouden, wel is toegezegd dat vrijgave pas gebeurt nadat het
plan aan uw Raad ter besluitvorming is voorgelegd.
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Vraag nr.
blz.
22. blz. 51

Vraag/opmerking
WIJland - Met de hele gebiedsontwikkeling (inclusief restauratie hoeve Broers en
herinrichting voormalig provinciale weg) is een bedrag gemoeid van € 10,2 miljoen. Voor de
invulling van de resterende onderdelen is nog een aanvullend krediet noodzakelijk van
afgerond €600.000. Dat bedrag bestaat globaal uit de volgende onderdelen:
- Aanleg parkeerplaatsen/inrichting OV overstappunt;
- Aanleg Belvedère (aansluitend op perron);
- De hellingbaan, inclusief fietsvoorzieningen;
- Padenstructuur en uitzichtpunt in de Wijngaard.
De gesprekken met ProRail en de Provincie Limburg over financiële bijdragen lopen op dit
moment. U noemt de partijen “de provincie, Oostwegel Collection, ProRail en Arriva”. Als dit
al door zal gaan mogen wij ook nog een bijdrage verwachten van de genoemde Oostwegel
Collection als mede initiatiefnemer van dit project?
Ten tijde van deze antwoordformulering wordt de meest actuele gevraagde informatie
opgehaald. Beoogde agendering tijdens de raadscyclus van december 2020. Een en ander in
overleg met het Presidium.
We merken nog op dat Oostwegel Collection al een belangrijke bijdrage heeft geleverd via
de aankoop en inrichting van de Wijngaard. Desondanks zal deze vraag nogmaals worden
voorgelegd.

23. blz. 54

Bewaakte fietsenstalling en openbaar toilet Walramplein – moeten wij ervan uitgaan dat er
binnen de genoemde 3 jaar niet tot realisatie wordt overgegaan? Natuurlijk in acht neming
van het besluit van de Raad.
Er is geen voornemen voor aanleg van een openbaar toilet op het Walramplein, gekozen is
voor het alternatieven plan, middels het “Hoge Nood” project.

24. blz. 55

Ignatiusvallei – mogen wij ervan uitgaan dat voordat er concrete plannen zijn er niet wordt
gestart met de herontwikkeling van het gebied? Wij hebben trouwens grote twijfel aan de
door u gestelde bevordering van de verkeersveiligheid en de beoogde doorstroming.
Door gebrek aan voortgang aan de zijde van de eigenaar was alles on-hold gezet. Onlangs
heeft een nieuwe partij zich gemeld, onduidelijk is nog of dit gaat leiden tot een concrete
hernieuwde en snelle aanpak.

25 blz. 114

Inkoop, aanbesteding en contractmanagement – aangezien wij dit in het verleden ook
aangekaart hebben, zijn wij voorstander voor een spoedig gevolg geven aan het advies van
de accountant. Op welke termijn ziet u dit realiseerbaar?
Zoals aangegeven verwachten wij dat dit thema nader aan de orde zal komen als onderdeel
van de organisatiescan. Wij achten het niet opportuun om op deze plaats vooruit te lopen op
de uitkomsten van deze scan en de verdere besluitvorming naar aanleiding van de
organisatiescan.

De raadsfractie van de VSP,

Jef Kleijnen.
Lloyd Wagemans
Gertie Silverentand
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