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1. Kostenstijging sociaal domein?
1.1. In de aanbiedingsbrief meld u dat er binnen het sociale domein een te verwachte
kostenstijging is van 1,5 miljoen. Waarom heeft u dit niet gemeld bij het aanbieden van de
kaderbrief?
1.2. Kunt u een overzicht geven van de totale kosten binnen het sociale domein sinds de
decentralisaties in 2014 tot nu?
1.3. Kunt u de te verwachten kostenstijging van 1,5 miljoen nader definiëren, op basis van welke
gegevens is deze inschatting gemaakt?
2. Op pagina 13 geeft u enkele beleidsindicatoren binnen het programma veiligheid, toezicht en
handhaving. Uit dit overzicht maken wij op dat er in 2019 142 jongeren uit onze gemeente
zijn doorverwezen naar bureau halt. Dit aantal ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. Kunt
u dit verklaren?
3.

Eveneens op pagina 13 is een kostenoverzicht van het programma veiligheid, toezicht en
handhaving opgenomen. Daaruit lezen we af dat de kosten vanaf het planjaar 2020
structureel stijgen van 1.895.784 in 2019 naar 2.737.485 in 2024. Het betreft een stijging van
ruim 800.000 euro aan structurele lasten. Kunt u deze stijging in de kosten nader definiëren?

4. Op pagina 18 zijn de kosten van het programma toerisme en economie omschreven.
Daarin valt te zien dat u de inkomsten voor de parkeerbelasting vanaf 2020 structureel lager
inschat kunt u dit nader uitleggen?
5. Op pagina 20 schrijft u “voor het structureel inbedden van citymarketing is op basis van een
eerste inschatting een structureel bedrag nodig van 60.000 euro. In een andere passage
schrijft u dar dit citymarketingplan moet worden ontwikkeld in samenwerking met de BIZ en
Visit Zuid-Limburg. Betekent dit dat genoemde 60.000 euro structureel bovenop de subsidies
aan genoemde partijen komt ?
6. Op pagina 33 geeft u een overzicht van de kosten binnen het sociale domein in dit overzicht
zien we dar de lasten voor inkomensregelingen in 2020 ruim 8,5 miljoen bedragen, waar dit
in andere jaren ongeveer slechts 5 miljoen betreft. Graag vernemen we waarom de kosten
voor inkomensregelingen in 2020 met ruim 3 miljoen zijn gestegen?
7. Pag. 137 gaarne toelichting over lasten sociaal domein in 2020 € 26.621.680 en 2021 €
22.920.816 etc. bedrag 2020 t.o.v. 2021 gaat circa € 3.000.000 omlaag.
8. Op pagina 50 geeft u een overzicht van de kosten binnen het ruimtelijk domein. Daarin is
voor het jaar 2022 ruim 4 ton extra opgenomen voor sportaccommodaties. Kunt u dit bedrag
nader definiëren?
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9. Op pagina 61 geeft u op basis van eigen gegevens beleidsindicatoren
voor formatie, bezetting, apparaatskosten, externe inhuur en overhead.
Deze indicatoren zijjn echter alleen gegeven voor Valkenburg aan de
Geul. We beschikken niet over indicatoren op een geaggregeerd niveau.
Hierdoor kunnen de beleidsindicatoren niet vergeleken worden met de norm/gemiddelde
waardoor we niet weten hoe deze te interpreteren. Wij ontvangen graag nadere informatie
zodat een vergelijking wel mogelijk is.
10. Kunt u aangeven wat het ziekteverzuimcijfer bij de gemeente Valkenburg aan de Geul is?
11. De uitleg over de stand van zaken ondernemingsraad op pagina 67 vinden we erg summier,
graag ontvangen wij een nadere stand van zaken.
12. Klopt onze constatering dat kernoverleggen vanaf 2022 slechts 19.032 euro in plaats van
ruim 140.000 euro ter beschikking hebben?
13. Op pagina 69 geeft u een overzicht van de lasten in het taakveld overhead. Daaruit maken
wij op dat de kosten voor bestuurlijke ondersteuning jaarlijks structureel stijgen. Kunt u
aangeven waarom deze situatie ontstaat?
14. Op pagina 77 geeft u een overzicht van de taakstellingen waaronder kerstmarkt
gemeentegrot. Wij vragen ons af of deze taakstelling niet moet worden bijgesteld nu de
kerstmarkt niet doorgaat?
15. In het samenvattend overzicht lokale heffingen op pagina 95 zien we dat de realisatie
precario en reclamebelasting voor heel 2020 op 0 staat. Klopt onze constatering dat
ondernemers géén aanslag precario en reclamebelasting ontvangen of volgt er nog een
naheffing?
16. Is het raadzaam om gevolgen van economische crisis (bijvoorbeeld vanwege Covid) op te
nemen in de risicoparagraaf? Dit bijvoorbeeld omdat in tijden van crisis meer mensen voor
inkomensproblemen aankloppen bij de gemeenten?
17. Op pagina 99 schrijft u dat “Mocht zich echter een structureel risico voordoen, dan kan dit
een flink aantal jaren met de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit worden
opgevangen”. Kunt het begrip “een flink aantal jaren” nader definiëren? (graag een concreet
cijfer noemen.)
18. Pag. 52 wensen Houthem Sportcomplex € 200.000,00 hoort dit niet bij toekomstige sport- en
accommodatiebeleid thuis?
19. Klopt onze constatering dat De Kredietbank Limburg abusievelijk niet is opgenomen in de
paragraaf met verbonden partijen?
20. Wanneer kunnen we een apart raadsvoorstel over het openluchttheater verwachten?
21. U stelt voor om een incidentele aanvulling van de strategische reserve op te nemen. Kunt u
aangeven wat de omvang van deze reserve op dit moment is?
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22. Op pagina 138 geeft u aan dat “wanneer de begroting wordt gezuiverd
van incidentele baten en lasten de saldi als volgt zijn  zie p138”
kunnen wij een overzicht krijgen van deze incidentele baten en lasten?

23. Pag. 152 laat een behoorlijke daling van het eigen vermogen zien van 2020 € 70.000.000 naar
2024 € 45.000.00 hier ontvangen wij graag een toelichting op?
24. Kunt u nader definiëren waarom versterking van het budgetbeheer noodzakelijk is?
25. Op pagina 157 taakveld bestuur zien we een forste stijging in de bestuursondersteuning raad
en rekenkamerfunctie voor de jaren 2020 en 2021 kunt u deze stijging verklaren?
26. Gladheidsbestrijding
26.1.
Verwacht u vanaf het jaar 2023 strengere winters?
26.2.
Kunt u aangeven waarom de kosten voor gladheidsbestrijding vanaf dit jaar stijgen?
27. In bijlage 1 staat te lezen dat er jaarlijks 500.000 euro aan lasten zijn voor de organisatie van
evenementen kunt u dit bedrag toelichten?
28. Eveneens in bijlage 1 zien we dat de baten voor sporthal de Bosdries jaarlijks teruglopen.
Kunt u deze teruglopende baten definiëren ?23.
29. Op pagina 167 lezen we dat er geld gereserveerd staat voor volksfeesten. Welke volksfeesten
worden hier bedoeld?
29.1.
Vanwege de Coronacrisis zijn deze volksfeesten in 2020 waarschijnlijk niet
doorgegaan betekent dit dat de gereserveerde 11.872 euro vrijvalt?
30. Op pagina 169 geeft u een overzicht van de uitkeringen inkomensdeel, zijn in dit overzicht
eventuele coronagevolgen al meegenomen?

