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Punten voor de rondvraag commissie EFTR de dato 2 juni 2021
Fractie
AB

Vraag
Huurnota buitensportverenigingen
De buitensportverenigingen hebben hun huurnota voor het jaar 2021 ontvangen en de huur is voor 100% in rekening gebracht. Volgens de fractie
AB zou er een compromis in deze gemaakt worden door Gemeente i.v.m. CORONA.
 Hoe gaan we hier mee om en worden de verenigingen op een zo kort mogelijke termijn geïnformeerd?

CDA

Kerkenvisie
Voormalig wethouder Bisschops was bezig met de ontwikkeling van een kerkenvisie. Een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen,
maar ook ander religieus erfgoed zoals bijvoorbeeld kloosters, kapellen en begraafplaatsen.
Kerkgebouwen zijn meestal het middelpunt van een kern en bezitten naast hun religieuze functie ook vaak een toeristische, sociale,
cultuurhistorische of stedenbouwkundige functie. Het is dus belangrijk om voor het behoud van zulke belangrijke gebouwen een visie te hebben
en te kijken naar de zeer uiteenlopende mogelijkheden voor het behoud van dit erfgoed.
De Rijksoverheid steunt het om lokale kerkenvisies op te stellen en stelt daarvoor ook veel hulp beschikbaar via o.a. toekomstreligieuserfgoed.nl
 Wij zijn als CDA-fractie zeer benieuwd naar de vraag of er nog altijd aan deze kerkenvisie wordt gewerkt?
 En zo ja, kunt u ons iets meer vertellen over de stand van zaken?
Verdeling rijksbijdrage ter ondersteuning lokale culturele voorzieningen
Het CDA heeft kennis genomen van het RIB 21.36 betreffende de verdeling rijksbijdrage ter ondersteuning van de lokale culturele voorzieningen
en heeft hier een aantal vragen over.
 Kan de wethouder aangeven welke criteria zijn gebruikt om tot deze verdeling te komen?
 Kunnen wij een overzicht krijgen van de 61 “kleine” partijen?
 Waarom ontbreekt bijv. het Museum Romeinse Catacomben in dit overzicht?
 Is de wethouder het met ons eens dat de lokale verenigingen, de amateurcultuur, de bakermat zijn van onze samenleving en bovendien
zorgen voor sociale cohesie?
 Is de wethouder het met ons eens dat deze amateurcultuur, zoals bijv. muziekgezelschappen, zangkoren, schutterijen meer ondersteuning
nodig hebben t.g.v. de coronacrisis en dat deze partijen er door deze discutabele verdeling er bekaaid afkomen?
 Is de wethouder bereid om de amateurcultuur extra te compenseren zoals ook bij de gemeenschapshuizen is gebeurd?

VSP

---

PGP

Kerststad.
In het persbericht Kerststad Valkenburg wordt vermeld dat het bestuur uitgebreid is naar 6 leden. Dat is een goede zaak. Wat ons echter opvalt
is dat er alleen mannen in het bestuur zitten.
 Zijn vrouwelijke ondernemers hiervoor benaderd?
 In het kader van de landelijke trend om een betere balans in politiek en bestuur na te streven vraagt PGP zich af of onze gemeente hier ook
actief op let? En dan met name op besturen waar wij financieel en/of inhoudelijk bij betrokken zijn.
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Kunnen we een volgende keer, naast het stellen van voorwaarden aan de besteding van het geld, ook diversiteit in de samenstelling van het
bestuur als voorwaarde opnemen?

Laadpaal in Berg en Terblijt
In Berg en Terblijt is kortgeleden op de parkeerplaats bij het Vöske een laadpaal gekomen. Daar was al om gevraagd omdat er in B&T nergens
een publieke mogelijkheid was om te laden. Voor de gastvrijheid van ons Heuvelland leek dit weer een mooie toevoeging. Helaas wordt bij die
laadpaal een tarief gehanteerd waar je elke toerist mee verjaagt naar goedkopere plekken in Maastricht of Gronsveld: starttarief van 2,50 euro
excl. btw dat je altijd betaalt en daarbovenop nog 0,50 cent ex btw per geladen kWh. Het gemiddelde tarief in NL is 0,30 cent per kWh….
Op verzoek is dat tarief intussen wel zichtbaar maar onze vraag aan de wethouder is:
 Mogen wij erop rekenen dat bij het verlenen van concessies voor het plaatsen van laadpalen die naast het algemeen belang ook de
energietransitie dienen, de gemeente dat belang ook in het oog houdt? In dit geval is alleen het belang van de ondernemer gediend.
 Zou het denkbaar zijn dat de gemeente de plaatsing van deze laadpalen gaat subsidiëren om tot een meer acceptabel prijsniveau te komen?
VVD

---

