Raadsvergadering d.d. 12 april 2021
Betreft: ingekomen stukken en mededelingen.
A. Stukken ter kennisname.
1. Brief (66) d.d. 160221 van Lokaal FNV inzake problemen met CAK mogen niet leiden tot
schulden voor minima.
2. Brief (67) d.d. 160221 van BsGW inzake animatie WOZ en proceskosten.
3. Brief (68) d.d. 160221 van gemeente Stadskanaal inzake verslag van Stadskanaal door de
ondergrens De Analyse.
4. Brief (70) d.d. 170221 van VNG ledenbrief inzake ondertekent Actieagenda Wonen.
5. Brief (71) d.d. 170221 van VNG ledenbrief Coronacrisis nummer 25.
6. Brief (72) d.d. 220221 van de heer A. Gorissen inzake procedurele kwesties rond
handhavingsverzoek kleine vuurstenen.
7. Brief (73) d.d. 220221 van de heer Pepels inzake puzzelen met cultureel erfgoed.
8. Brief (75) d.d. 220221 van Alliantie Tegen Uitbreiding MAA inzake afschrift brief aan GS en PS.
9. Brief (76) d.d. 220221 van Raden in Verzet inzake motie en save the date congres gemeenten in
nood 26 maart.
10. Brief (78) d.d. 220221 van INretail inzake actualiseren van uw detailhandelsstructuurvisie.
11. Brief (79) d.d. 230221 van de heer / mevrouw Houbiers inzake reactie op krantenbericht over
pleidooi voor de aanleg van een grote parkeerplaats onder het viaduct van de A79 bij Strabeek.
12. Brief (81) d.d. 230221 van VNG inzake ledenbrief implementatie nieuw inburgeringsstelsel.
13. Brief (83) d.d. 240221 van KHN inzake gang naar rechter om heropening en meer steun af te
dwingen.
14. Brief (84) d.d. 240221 van Lokaal FNV inzake manifest Energietransitie en Klimaatverandering
Lokaal FNV Maastricht – Heuvelland.
15. Brief (85) d.d. 240221 van fracties VSP en VVD inzake noodkreet aan college om openen
openbare toiletten Th. Dorrenplein.
16. Brief (86) d.d. 250221 van Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij inzake
meerjarenplan.
17. Brief (87) d.d. 250221 van VNG inzake ledenbrief coronacrisis nummer 26.
18. Brief (88) d.d. 260221 van mevrouw P. Michiels (City Coach) namens BIZ inzake voortbestaan
ondernemers.
19. Brief (89) d.d. 260221 van Veiligheidsregio Zuid-Limburg inzake afronding
verantwoordingsprocedure voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg
20. Brief (90) d.d. 260221 van VNG inzake raadsledennieuwsbrief februari 2021.
21. Brief (91) d.d. 010321 van provincie Limburg inzake waarneming burgemeestersambt Valkenburg
aan de Geul.
22. Brief (92) d.d. 020321 van VKKL inzake informatie voor gemeenschapsaccommodaties,
coronasteun & Vragenlijst.
23. Brief (93) d.d. 040321 van BsGW inzake presentatie WOZ en proceskosten.
24. Brief (94) d.d. 050321 van VNG inzake ledenbrief openstelling vacatures in VNG-bestuur en
commissies.
25. Brief (95) d.d. 080321 van de heer/mevrouw Houbiers inzake geluidsoverlast werkzaamheden
A79, geen toestemming meer voor tijdelijke depots en parkeren.
26. Brief (96) d.d. 100321 van VNG inzake ledenbrief standaardverklaring per 1 april 2021 APIstandaarden voor zaakgericht werken.
27. Brief (97) d.d. 100321 van Raden in Verzet inzake voortgangsnotitie maart 2021.
28. Brief (99) d.d. 120321 van VNG inzake ledenbrief coronacrisis nummer 27.
29. Brief (100) d.d. 120321 van Raad van State inzake beroep in verband met niet vaststellen Bp
Partiele herziening Buitengebied 2012 - uitbreiding camping Vinkenhof.
30. Brief (101) d.d. 120321 van VNG inzake ledenbrief arbitrage over tekorten jeugdzorg.
31. Brief (102) d.d. 160321 van de heer Franssen (Falcon Radio) inzake klacht over radio
uitzendingen door diverse Politieke Partijen uit Valkenburg en de reactie van de heer Peters.
32. Brief (103) d.d. 180321 van Vereniging Eigen Huis inzake RES.
33. Brief (104) d.d. 190321 van gemeente Eindhoven inzake motie minimumloon naar € 14.

34. Brief (105) d.d. 190321 van De heer Reijnen namens het Bewonerscollectief Langen Akker inzake
beschrijving alternatief scenario Bewonerscollectief.
35. Brief (106) d.d. 200321 diverse correspondentie tussen de raad en het college over toekomst
Polfermolen.
36. Brief (107) d.d. 220321 van Nakad Law inzake persbericht Nakad Law klaagt NL Staat aan
wegens kinderhandel.
37. Brief (108) d.d. 220321 van GGD Zuid-Limburg inzake RIB COVID-19 maart 2021.
38. Brief (109) d.d. 220321 van SV Geuldal inzake reactie op Quick Scan en rapport vitaliteit.
39. Brief (110) d.d. 230321 van GGD Zuid-Limburg inzake voortgangsrapportage Trendbreuk.
40. Brief (111) d.d. 240321 van Stichting Leven met de Aarde inzake Wereldwaterdag.
41. Brief (112) d.d. 240321 van Gemeente Roerdalen inzake motie Huishoudelijk Hulp WMO.
42. Brief (113) d.d. 250321 van NVG inzake ledenbrief actualisatie VNG Model
Afvalstoffenverordening.
43. Brief (114) d.d. 260321 van bestuur vv Walram inzake reactie vv Walram naar aanleiding van
raadscommissie Sociaal Domein 23 maart 2021.
44. Brief (115) d.d. 260321 van VNG inzake ledenbrief coronacrisis nummer 28.
45. Brief (116) d.d. 260321 van VNG inzake ledenbrief ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord
‘cao Aan de slag’.
46. Brief (117) d.d. 290321 van gemeente Meerssen inzake reactie op rapport Pieter van Geel
betreffende ontwikkelingen MAA.
47. Brief (119) d.d. 290321 van Gastouderland inzake bezwaar tegen hoge leges voor het registeren
van een gastouders in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
48. Brief (120) d.d. 290321 van college inzake afschrift brief aan Watersley aangaande exploitatie
Polfermolen.
49. Brief (122) d.d. 010421 van de heer Pisters namens vv Walram inzake reactie op beleidsnota
Valkenburg aan de Geul Beweegt! vragen en antwoorden.
50. Brief (123) d.d. 010421 van gemeente Dinkelland inzake motie borstonderzoek vrouwen.
51. Brief (124) d.d. 020421 van Stichting Fairtrade Gemeente Nederland inzake oproep word een
Fairtrade Gemeente en zet Eerlijke Handel op de politieke agenda!
B. Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het
college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven
raadsadviescommissie.
1. Brief (82) (1185670) d.d. 240221 van BsGW inzake ontwerpbegroting 2022 en
ontwerpmeerjarenraming 2022-2026 en Kadernota 2022, met het verzoek aan de raad om voor
31 mei een zienswijze in te dienen.
2. Brief (118) (1186823) d.d. 290321 van RUD Zuid-Limburg inzake ontwerpbegroting 2022 en
meerjarenraming 2023 – 2024 met het verzoek aan de raad om voor 2 juni a.s. een zienswijze in
te dienen.
3. Brief (121) ( ) d.d. 310321 van GGD Zuid-Limburg inzake begroting 2022 met het verzoek aan
de raad om voor 1 juli a.s. een zienswijze in te dienen.
C. Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college
worden gesteld.
1. Brief (69) (z.1185319) d.d. 170221 van vv Walram inzake reactie op nieuwe concept nota sporten accommodatiebeleid.
2. Brief (74) (z.1185405) d.d. 220221van de heer Candel namens vv Berg’28 inzake reactie op
nieuwe concept nota sport- en accommodatiebeleid.
3. Brief (77) (z.1185410) d.d. 220221 van de heer Reijnen namens Bewonerscollectief Langen Akker
inzake gebiedsvisie kern Berg.
4. Brief (80) (z.1185640) d.d. 230221 van familie Habets inzake reactie op nieuwe bouwplannen
voor locatie Bergervliet.
5. Brief (98) (1186271) d.d. 100321 van Stichting Funerair Erfgoed Limburg inzake WOB-verzoek.

