Overzicht afhandeling aanvaarde moties vanaf 2016 t/m 2021
Nr Naam motie

Aanvaard raad

Opdracht aan college

Afhandeling

2

Voorzet doen om te komen tot een
horecabeleidsplan

8 november 2016

•

Dossier loopt.
Als bespreekpunt geagendeerd in de cie
EFTR van 12/03/20. Er was geen inbreng
vanuit de commissie.

15.

Motie vreemd aan de orde van de dag van de
fracties VSP, CDA en PGP inzake opheffen
verhuurdersheffing

8 juni 2020

17.

Motie vreemd aan de orde van de dag
aangekondigd van de fracties PGP, CDA en
VPS inzake toerisme en recreatie in balans
met de leefomgeving

8 juni 2020

18.

Motie vreemd aan de orde van de dag fracties
AB en PGP inzake ontwikkelingen SV Geuldal

5 oktober 2020

Notitie voorbereiden en dit in 1e kwartaal
2017 als bespreekpunt behandelen in cie
EFTR
• Inzichtelijke maken welke kosten gemoeid
zijn met het laten onderzoeken en opstellen
horeca beleidsplan door extern bureau
Samen met de Limburgse gemeenten, de
woningcorporaties en de VNG er bij het Rijk
erop aan te dringen dat de verhuurdersheffing
wordt afgeschaft en er nieuwe financiële
rijksmiddelen beschikbaar komen voor
platteland- en stadsvernieuwing
In gesprek te gaan met andere gemeenten in het
Heuvelland om te kunnen bepalen of er
mogelijkheden zijn om meer rust in het
Heuvelland te krijgen; dit alles met het oog op
de leefbaarheid van onze inwoners, de natuur,
gezondheid en de aantrekkelijkheid van ons
gebied voor toeristen.
• Op korte termijn in overleg te gaan met SV
Geuldal en de gemeente Gulpen-Wittem
teneinde middels een QuickScan de
mogelijkheden en onmogelijkheden voor de
huidige en nieuwe locaties te onderzoeken
en te toetsen op haalbaarheid met globale
financiële paragraaf en hiertoe eveneens
het noodzakelijke overleg aan te gaan met
de diverse toekomstige stakeholders op en
nabij beide sportcomplexen.
• De uitkomsten van deze QuickScan
gecombineerd met het bredere onderzoek
naar de toekomstige vitaliteit van voetbal in
onze gemeente (en directe omgeving),
integraal onderdeel te laten uitmaken van
het nieuwe sport- en accommodatiebeleid.

Dossier loopt op rijksniveau.

Dossier loopt in regionaal verband.

Dossier loopt in kader sport – en
accommodatie beleid.
Zie voor actualisatie RIB 21.82 inzake
onderzoek ‘Verkenning uitplaatsen sport
uit het Geuldal’

19.

Motie vreemd aan de orde van de dag van de
fracties PGP, AB, CDA en VSP inzake
ongehinderd

10 november 2020

•
•
•
•

Actief aan de slag te gaan met
toegankelijkheid in Valkenburg aan de Geul.
Aan te sluiten bij Ongehinderd en een eerste
nulmeting uit te laten voeren van een aantal
openbare gebouwen.
Valkenburg aan de Geul toe te voegen aan
de app Ongehinderd.
De raad over voortgang en uitvoering te
informeren.
Er zorg voor te dragen dat het huidige
parkeervergunningensysteem nog voor de
behandeling van de kaderbrief grondig
geëvalueerd gaat worden.

Dossier loopt in contact met
Ongehinderd.
Raad 12/07/21: het college is bereid te
communiceren dat de gemeente
Valkenburg aan de Geul aan de slag gaat
met ongehinderd.

23.

Motie vreemd aan de orde van de dag fractie
VSP inzake evaluatie parkeervergunningen
systeem

22 februari 2021

•

Is op de raadplanner opgenomen.
Vertraging door corona periode.
Raad 12/07/21: ten aanzien van de
evaluatie van het parkeervergunningen
systeem zal de burgemeester als
voorzitter van de raad en het college op
het proces letten en erop sturen dat er
op de juiste manier en tijdig wordt
gecommuniceerd, zodat iedereen in de
juiste positie terechtkomt.
Update : zie besluitelijst raad 11/10/21

27.

Motie vreemd aan de orde van de dag fracties
PGP, VVD en AB inzake informatiepakket voor
de gemeenteraadsverkiezingen

21 juni 2021

De burgemeester en de griffier de opdracht te
geven na te gaan welke kosten verbonden zijn
aan het gemeente breed distribueren van een
informatiepakket met verkiezingsinformatie van
alle partijen en een persoonlijke brief van de
burgemeester.

Is door burgemeester en griffier
opgepakt in voorbereidingen GR
verkiezingen traject.

28.

Raadsbrede motie inzake subsidie € 18.000
vervangen conventionele armaturen door LED
verlichting VHV Sjinborn

12 juli 2021

Om VHV Sjinborn een subsidie toe te kennen van
€ 18.000 vervangen conventionele armaturen
door LED verlichting.

Het college heeft op 14/09/21 een
besluit genomen over de uitvoering van
de motie. De uitkomst wordt besproken
met de club.
Update raad 11/10/21: de verlichting
was zo snel mogelijk besteld en is
inmiddels geplaatst. Ten aanzien van de
kosten heeft het college een taakstelling
opgenomen in de begroting.
Hiermee is deze motie afgehandeld.

29.

Motie fracties AB, PGP, VSP en VVD inzake
oproep aan VNG betreffende het
inkomensafhankelijk maken van de eigen
bijdrage voor de huishoudelijke hulp

12 juli 2021

30.

Motie vreemd aan de orde van de dag fracties
PGP, CDA, VSP en VVD inzake verdeling
Rijksbijdrage ter ondersteuning van de lokale
culturele voorzieningen

11 oktober

31.

Motie vreemd aan de orde van de dag fracties
PGP, AB, CDA, VSP en VVD inzake
zelfbewoningsplicht

11 oktober

Het college een oproep te laten doen aan de
VNG om het weer inkomensafhankelijk maken
van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp
(vanaf het modale inkomen) met klem aan te
kaarten bij de landelijke regering en dit ook als
input te leveren voor de huidige
kabinetsformatie en bijbehorende
coalitieonderhandelingen.
• Uit de reserve Corona een eenmalige
bijdrage toe te kennen aan Chorale
Valkenburg en gemeenschapsvoorziening
Achter de Erke.
• De hoogte van de bijdrage te bepalen voor
wat betreft Chorale op een bedrag
vergelijkbaar met de verdeelsleutel voor
muziekgezelschappen en koren. En voor wat
betreft gemeenschapsvoorziening Achter de
Erke vergelijkbaar met bijdragen zoals die
voor gemeenschapshuizen zijn berekend en
gehanteerd.
• Te onderzoeken in welke gevallen de
gemeente een zelfbewoningsplicht voor
minimaal 3 jaar in kan stellen.
• Te onderzoeken of het bij latere
doorverkoop ook mogelijk is een
zelfbewoningsplicht in te voeren voor
bestaande bouw.
• De uitkomsten van beide onderzoeken terug
te koppelen naar de raad.

Dossier loopt.

Zie RIB 21.76 voor toekenning bijdrage
aan Chorale en Achter de Erke.
Zie art 32 vragen CDA fractie 2021 nr.
27.

Dossier loopt.

