Overzicht afhandeling aanvaarde moties vanaf 2020 t/m 2022
Nr Naam motie

Aanvaard raad

Opdracht aan college

Afhandeling

15.

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

8 juni 2020

Dossier loopt op rijksniveau.
Geen verdere actie op lokaal niveau.

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

19.

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

10 november 2020

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.
• 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

Dossier loopt in regionaal verband.

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

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

•

23.

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

22 februari 2021

•

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.

met ongehinderd.
Cie 02/02/22 en raad 21-02-22:
Na de watersnoodramp bleef de
uitvoering van deze motie liggen doordat
de ambtelijke capaciteit elders nodig
was. Er is eind vorig jaar tijdelijk inhuur
geregeld, en deze is in januari aan de
slag gegaan, specifiek om met name aan
deze motie uitvoer te kunnen geven. De
eerste update wordt eind februari
verwacht.
Raad 21/02/22: zoals op het overzicht is
aangegeven, is de uitvoering van deze
motie na de watersnoodramp blijven
liggen doordat de ambtelijke capaciteit
elders nodig was. Er is eind vorig jaar
tijdelijk inhuur geregeld, en deze is in
januari aan de slag gegaan, specifiek om
met name aan deze motie uitvoer te
kunnen geven. Zodra er nieuwe cijfers
bekend zijn worden deze met de raad
gedeeld.
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.
Wethouder Vankan heeft aangegeven
dat (1) een feitelijke
gebruikersevaluatie al in 2019 heeft
plaatsgevonden en dat verbeteringen
toen zijn doorgevoerd. Dat (2) het
parkeervergunningensysteem geen doel
op zich is maar een middel om de

32.

Motie vreemd aan de orde van de dag
raadsbreed inzake steun voor de gedupeerden
van de watersnoodramp
14 juli 2021

13 december 2021

•

34.

Raadsbrede vreemd aan de orde van de dag
inzake toekenning/afwijzing coronagelden
naar aanleiding van ontvangen brieven van
Gemeenschaps-accommodatie Achter de Erke
en de Volleybalvereniging Six up Eagles (VC
SEC) en de ingenomen standpunten van het
college

21 februari 2022

•

•

De raad kennis te nemen van de
bovenstaande afwegingen en
constateringen, deze te onderschrijven en
middels deze motie alle steun uit te spreken
aan het college van burgemeester en
wethouders en in het bijzonder de
burgemeester bij het doen van alle
mogelijke inspanningen om de belangen van
álle gedupeerden van de watersnoodramp in
de gemeente Valkenburg aan de Geul te
behartigen: inspanningen gericht op het
verkrijgen van zoveel mogelijk inzicht in de
toezeggingen en hulppakketten van het Rijk,
te communiceren en te rapporteren over de
uitvoering en effecten hiervan met als doel
de schade en gevolgen voor onze gemeente
en haar inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties zoveel
mogelijk te beperken voor zowel de korte
als de lange termijn.
Op grond van de argumentatie in deze motie
en die in de raadsbrede motie van 21-102021 de gemeenschapsvoorziening Achter de
Erke alsnog een eenmalige coronabijdrage
van € 4.000,00 toe te kennen, en dus per
saldo, na de reeds verkregen € 1.000,00
subsidie, alsnog € 3.000,00 uit te keren.
Op grond van het gestelde in
eerdergenoemde overwegingen de
binnensportverenigingen in de
gemeentelijke accommodaties (o.m.

parkeerregulering voor elkaar te krijgen.
Het daadwerkelijke doel, de
parkeerregulering zelf, wordt in de
aankomende Parkeerbeleidsnota
uitgebreid aan de orde gesteld. En op
die manier wordt er dus geëvalueerd
waarbij ook is aangegeven dat het
huidige digitale systeem niet verdwijnt.
Burgemeester en college blijven
voortdurend, en zo lang als nodig
aandacht schenken en inspanningen
leveren om de belangen van gedupeerde
inwoners, instellingen en ondernemers
te behartigen. Hierover zal raad en/of
fractievoorzitters regelmatig worden
geïnformeerd.

Zie RIB 22.17 Bijdrage aan de Stichting
Jeugdbeweging Valkenburg
(Gemeenschapshuis Achter de Erke).

•

35.

Motie vreemd aan de orde van de dag fractie
PGP inzake seniorenhuisvesting

•

Polfermolen en Bosdries) op gelijke wijze
tegemoet te komen in de financiële nadelen
door toekenning van dezelfde
coronacompensatie in de huurlasten over
een gelijke periode als van toepassing voor
de buitensportverenigingen.
Een beleidsdiscussie over de rol, positie en
ondersteuning van gemeenschapshuizen en
gemeenschapsaccommodaties voor te
bereiden voor de nieuwe raad.
In samenwerking met de doelgroep, de
Seniorenraad Valkenburg, corporaties,
zorgaanbieders en andere stakeholders een
specifieke en concrete invulling van de
woonleefvisie voor senioren uit te werken
met daarin concrete plannen.

Dossier loopt.

