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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.

In de cie EFTR van 29/01/20 heeft een
presentatie plaatsgevonden over het
uitstallingenbeleid en er zijn diverse
toezeggingen gedaan (zie verslag).
Het streven is dat de raadsnota in het
najaar aan de raad wordt voorgelegd.
De inhoud 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.

Cie 11/09: Openbare toiletten: de wethouder
verwacht eind september de eerste reacties
te krijgen op de enquête over de vraag in
hoeverre en op welke manier de
ondernemers willen deelnemen aan het
project nette toiletten en ook welke
openingstijden men daaraan wil verbinden.
Dit onderzoek vindt niet alleen plaats in het
centrum, maar het is ook meegenomen
vanuit de parkeerplaatsen.

Het steven is om het voorstel voor de
zomer te behandelen.
Zie ook RIB 20.53
Op dit moment is i.v.m. corona
maatregelen uitgeweken naar
toiletvoorziening bij de HEMA en wordt de
mogelijkheid opnieuw bekeken om
toiletunits op het Dorrenplein te plaatsen

Inzicht in het totale monumentenbeleid.

Wordt meegenomen in de raadsnota over
het erfgoedbeleid. Is opgenomen in
jaarplanner 2020.
Het erfgoedbeleid heeft vertraging
opgelopen doordat de waardering van de

15.05.19
Voorstel college betreffende subsidies
restauratie en onderhoud monumenten
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Raadsinformatiebulletin (16) Verdeling
evenementenbudget 2019

Afrekening WK veldrijden: het zou een
leuke stageopdracht kunnen zijn om dit in
beeld te krijgen. Wethouder Bisschops zegt
toe dit mee te nemen.

Gewestelijke aangelegenheden

Bibliotheken: op dit moment lopen er
gesprekken met de gemeenten Vaals en
Eijsden-Margraten en Stichting Heuvelland
bibliotheken over de wijze waarop men het
bibliotheekwerk kan waarborgen. De 3
gemeenten willen weten wat het kost als
men wil continueren wat men nu heeft.
Daarnaast wordt er per gemeente gekeken
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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.
Cie EFTR 23/01/20: op dit moment is de
accountant bij de provincie bezig met het
doornemen van de stukken en het opstellen
van een conclusie. Het college wacht de
resultaten af. Zodra die informatie binnen
is wordt de commissie daarover
geïnformeerd. Zie ook RIB 20.25 Budget
Evenementen.
De provincie is bij de verwerking van de
evaluatie van de stichting WK Veldrijden in
de lead. Zoals al eerder aangegeven zat er
bij de evaluatie niet het gevraagde
onderzoek naar de economische effecten.
In opdracht van de stichting wordt dat nu
door Zuyd Hogeschool opgesteld. Zij
konden aan die klus pas na de vakantie
beginnen. Het resultaat van het onderzoek
wordt in het najaar van 2020 verwacht.
Met de evaluatie en het onderzoek kan een
voorstel tot afhandeling worden
voorbereid.
Op dit moment zijn we nog steeds in
afwachting van de provincie.
In juli is de coördinator laaggeletterdheid
aangesteld. Tevens heeft de bibliotheek
een coördinator jeugd aangesteld voor 20
uur in de week. Deze coördinator gaat zich
richten op jeugdzaken, bibliotheek op
school en het de consultatiebureaus. De
functie coördinator laaggeletterdheid valt
in 16 uur uit elkaar (2 maal 8 uur). Een

naar een pluspakket met specifieke wensen
voor die gemeente en wat daar de kosten van
zijn. Dit stuk moet 22 mei a.s. klaar zijn. Het
streven is nog steeds ergens rond september
met een nieuw voorstel te kunnen komen
zodat het bibliotheekwerk voor 4 of 5 jaar
kan worden gegarandeerd en gecontinueerd.

coördinator gaat zich bezighouden met
NT1-ers (iemand die het Nederlands als
moedertaal heeft en onderwijs volgt om
die taal beter te leren beheersen) en de
andere coördinator met NT2-ers (mensen
die het Nederlands als tweede taal leren).
Samen met de jeugd coördinator is dit een
sluitend geheel en dit geheel wordt weer
aangehaakt aan de beweegmakelaar.
In 2021 zal een lokaal Plan van Aanpak
worden voorgelegd. Hierbij zal er intern
integraal gekeken worden naar alle
betrokken domeinen om op die manier een
goed gedragen en uitvoerbaar Plan vorm te
geven.
Daarnaast is er een subsidie ter beschikking
gesteld om in Valkenburg een cursus
digitale vaardigheden en sociale media op
te zetten. De verwachting is dat deze begin
volgend jaar van start kan gaan.
Inmiddels worden intern de eerste stappen
gezet met Direct Duidelijk (het zelf
duidelijk communiceren als overheid).
Sinds november 2020 verschijnen
wekelijkse berichten over het thema
begrijpelijk schrijven in de interne
nieuwsbrief. Daarnaast zullen er intern
workshops over dit thema worden
geïnitieerd op het moment dat de
coronamaatregelen dat toestaan.
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01.07.19

09.12.19

29.06.19
Voorstel college betreffende resultaten
meicirculaire Gemeentefonds

Negatieve afwijking exploitatie
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.

Onderzoek door studenten loopt; zie
bijlage voor de opzet en achtergronden van
onderzoek.
10/05: het onderzoek door de studenten is
inmiddels afgerond, en de aanbevelingen
worden meegenomen in het DNA traject
voorgaande aan de visie ontwikkelingen en
in het visietraject op Valkenburg West.
Het advies van de studenten is vooralsnog
ter kennisname aangenomen. Vanuit de
visie op Valkenburg-West maar ook vanuit
de ontmanteling van de Polfermolen (en
evt. gevolgen daarvan voor de
Gemeentegrot) zal een voorstel voor de
toekomst van de Gemeentegrot worden
uitgewerkt. Met name dit eerste traject
(visievorming) heeft ten gevolge van de
uitbraak van Covid19 vertraging opgelopen.

Rondvraag fractie VVD inzake Nieuwbouw
OBS Berg

De kredietverstrekking heeft
plaatsgevonden. De vraag op Stichting kom
Leren openstaat voor het opnemen van een
zogenaamde Design-Build-Maintain-Operate
(DBMO) contract in de aanbesteding wordt
alsnog uitgezet bij de stichting.

Er is recentelijk contact geweest met Kom
Leren. In principe wordt er nu niet
uitgegaan van een design- build en maintain
operate variant omdat het bouwen (budget
gemeente) en onderhoud (kom leren)
gescheiden zijn en de ervaringen met het
compleet aanbesteden van de nieuwbouw
inclusief onderhoud uiteenlopend zijn.
Als er echter blijkt dat hier wel voordeel
mee te halen is (bijvoorbeeld bij een
modulair gebouw) zal dit zeker verder in het
proces opnieuw bekeken worden.

20.11.19

Ook de keuze voor een design- en build
opdracht (waarbij je aanbesteedt en het
ontwerp ook onderdeel wordt van de
opdracht naar de aannemer), of een
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traditionele voorbereiding (waarbij eerst
bestek en tekeningen worden afgerond en
daarna aanbesteedt wordt) zal nog gemaakt
worden. Dit hangt ook samen met de keuze
voor een traditioneel of modulair gebouw
17.02.20

29.01.20
Bespreekpunt overzicht
Gemeenschappelijke Regelingen

Het is mogelijk om de samenwerkingsverbanden toe te voegen aan het overzicht.
De wethouder vraagt wel tot op welk niveau
men dit inzichtelijk wil hebben. Zij kan zich
voorstellen dat de samenwerking in het
Middengebied in het lijstje terechtkomt,
evenals Annex, Podium, etc. Maar hoe diep
moet de toevoeging zijn? Of mag het college
volstaan met de hoofdmoot van de
samenwerkingsverbanden? Uit de reacties
maakt de wethouder op dat men inzichtelijk
wil hebben wat de bijdrage per inwoner is,
zodat duidelijk wordt of het zin heeft om de
omschakeling te maken. Het kost wel wat
tijd om dit helemaal in kaart te brengen.

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.
Als deze commissie of de raad dat zinvol
vindt, zal de wethouder dat in haar
eerstvolgende overleg terugkoppelen aan
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De raad heeft verzocht om het overzicht aan
te vullen met de samenwerkingsverbanden.
Aangezien er geen centraal overzicht
beschikbaar is van alle
samenwerkingsverbanden waar onze
gemeente in participeert wordt dit
opgevraagd middels een inventarisatie in de
ambtelijke organisatie. Deze inventarisatie
stond oorspronkelijk gepland voor maart
2020, maar is als gevolg van corona
doorgeschoven naar juni.
Deze informatie is inmiddels binnen, de
verwerking heeft vertraging opgelopen door
prioritering i.v.m. corona-maatregelen.
Cie 16/09: pas na de behandeling van de
begroting is er tijd om de uitkomsten te
inventariseren en te bekijken. Op dit
moment wordt er hard gewerkt om de
begroting sluitend te krijgen en daar is alle
mankracht voor nodig. Actualisatie volgt
begin 2021.
Terugkoppeling volgt via de griffier. Staat
op agenda presidium, wordt aan wethouder
teruggekoppeld.
Dit ligt even stil i.v.m. de huidige corona
situatie.

Vanwege de corona-maatregelen is dit nog
niet opgepakt.

Horeca Nederland.
De voorzitter stelt voor dat de griffier dit
meeneemt naar het overleg van het
presidium en dat de griffier de wethouder
laat weten of daar behoefte aan is.
05.10.20

05.10.20

19.09.20
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: het college is in gesprek met
omwonenden en de mensen van het
sprookjesbos. Wethouder Bisschops zal de
cie hiervan op de hoogte houden.

Voorstel college betreffende voortgang
Polfermolen onderdeel theaterzaal en
overige ruimtes

Wethouder Meijers zegt toe dat de vragen
schriftelijk worden beantwoord alvorens er
een nieuw voorstel aan de raad wordt
voorgelegd.

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

16.09.20
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De schriftelijke inbreng van de fracties is
doorgestuurd.
In presidium van 21/09 is afgestemd: dit
onderdeel wordt als PM post opgenomen in
begroting en commissie/raadsbehandeling
vindt plaats in de november/december
cyclus.
Op dit moment is er contact met alle
betrokken partijen.

zal het college de achterliggende informatie
opvragen bij de provincie. Zodra dit
allemaal duidelijk is komt het college hierop
terug.
Jaarstukken Polfermolen

Omdat het niet openbare bijlagen betreft
stelt wethouder Meijers voor de vraag van
lid B. Hardij schriftelijk te beantwoorden.
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Schriftelijke aanvulling griffie: bericht van
college ontvangen dat bijlagen openbaar
gepubliceerd kunnen worden. Is inmiddels
verwerkt bij de agenda van commissies EFTR
16 september 2020.

