Raadsvergadering d.d. 21 februari 2022
Betreft: ingekomen stukken en mededelingen.
A. Stukken ter kennisname.
1. Brief (1) d.d. 061221 van Landelijk Informatie- en Expertisecentrum inzake dertiende editie
Code Geel, magazine over ondermijning.
2. Brief (2) d.d. 061221 van Speeltuinwerk Limburg inzake input gemeenteraadsverkiezingen 2022.
3. Brief (3) d.d. 061221 van gemeente Velsen inzake motie transitievisie warmte
4. Brief (4) d.d. 061221 van Het Vergeten Kind inzake De Wereld van Aandacht.
5. Brief (5) d.d. 061221 van Villa Pinedo inzake input gemeenteraadsverkiezingen 2022.
6. Brief (6) d.d. 071221 van de heer Houten (namens Bewonerscollectief Berg) inzake gebiedsvisie
Kern Berg.
7. Brief (7) d.d. 071221 van Stichting Elektrohypersensitiviteit inzake toenemende digitalisering.
8. Brief (8) d.d. 071221 van VNG inzake ledenbrief belangrijke ontwikkelingen positie raadsleden
en wethouders.
9. Brief (10) d.d. 081221 van GGD Zuid-Limburg inzake COVID-19.
10. Brief (11) d.d. 101221 van Jeugdautoriteit inzake verdiepingsonderzoek stand financiële
gezondheid jeugdhulpaanbieders.
11. Brief (12) d.d. 131221 van Mevrouw Peters inzake reactie voorstel college betreffende
Valkenburgs planologisch Erfgoedbeleid.
12. Brief (13) d.d. 141221 van Alliantie Burgers Voorschoten inzake toenemende digitalisering.
13. Brief (14) d.d. 141221 van VNG inzake ledenbrief Versterking gemeentelijke dienstverlening
naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).
14. Brief (15) d.d. 151221 van Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat inzake Omgevingswet
en rol RWS bij onteigeningen.
15. Brief (16) d.d. 161221 van Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders inzake
input gemeenteraadsverkiezingen 2022.
16. Brief (17) d.d. 161221 van LLTB inzake input gemeenteraadsverkiezingen 2022.
17. Brief (18) d.d. 161221 van gemeente Hof van Twente inzake motie borstonderzoek bij vrouwen.
18. Brief (19) d.d. 171221 van Stuurgroep Schone Lucht Akkoord inzake gezondheid en
luchtkwaliteit.
19. Brief (20) d.d. 171221 van VNG inzake raadsledennieuwsbrief december 2021.
20. Brief (21) d.d. 211221 van VNG inzake regeerakkoord.
21. Brief (22) d.d. 211221 van GGD Zuid-Limburg inzake raadsinformatiebrief COVID-19 december
2021.
22. Brief (23) d.d. 211221 van de heer Cloosterman inzake artikel over CO2 en kooldioxide.
23. Brief (24) d.d. 211221 van Veiligheidsregio Zuid-Limburg inzake carnaval 2022.
24. Brief (25) d.d.231221 van Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten inzake digitale
gehandicaptenkaart.
25. Brief (26) d.d.231221 van VNG inzake nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 38.
26. Brief (27) d.d. 030122 van de heer De heer De Winter inzake verzoek opschorten CTB-controle
bij zwemlesouders.
27. Brief (28) d.d. 030122 van mevrouw Hendriks-Berg inzake oproep tegen privatisering
ambulancedienst Zuid-Limburg.
28. Brief (29) d.d. 030122 van gemeente Lelystad inzake motie herijking Gemeentefonds.
29. Brief (30) d.d. 030122 van Provincie Limburg inzake begroting 2022.
30. Brief (31) d.d. 030122 betreffende vervolg brief aan woningstichting inzake overnemen
huurcontract.
31. Brief (32) d.d. 040122 van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake
circulaire bezoldiging van burgemeesters en wethouders en per 1 januari 2022 geïndexeerde
bedragen van de (onkosten)vergoeding en toelagen voor politieke ambtsdragers van gemeenten.
32. Brief (33) d.d. 050122 van VNG inzake ledenbrief nazending extra ALV 13 januari 2022 en
tweede nazending d.d. 120122.
33. Brief (34) d.d. 070122 van Omnibuzz inzake planning 2022.
34. Brief (35) d.d. 100122 van Raden in Verzet inzake voortgang januari 2022.

35. Brief (36) d.d. 100122 van COC Nederland inzake deelname aan COC’s kieswijzer
Rainbowvote.NU - Gemeenteraad 2022.
36. Brief (37) d.d. 100122 van Jupieter BV inzake ouder-initiatief van stichting Villa PiP en
vervolgschrijven d.d. 110122.
37. Brief (40) d.d. 110122 van SocialOmzet inzake bereiken jongeren gemeenteraadsverkiezingen.
38. Brief (42) d.d. 140122 van burgemeesters Zuid-Limburg inzake oproep aan kabinet en Tweede
Kamer betreffende actuele situatie rondom COVID-maatregelen.
39. Brief (43) d.d. 140122 van GGD Zuid-Limburg inzake raadsinformatiebrief COVID-19 januari
2022.
40. Brief (44) d.d. 170122 van TV Valkenburg inzake programma’s rondom
gemeenteraadsverkiezingen.
41. Brief (45) d.d. 170122 van VNG inzake ledenbrief wijziging VNG Model Huisvestingsverordening;
toevoeging regels opkoopbescherming.
42. Brief (46) d.d. 170122 van Cumela inzake stand van zaken Omgevingswet.
43. Brief (47) d.d. 190122 van NLVOW inzake Oproep aan gemeentes tot gebruik van gedragscodes.
44. Brief (48) d.d. 190122 van Alzheimer Nederland inzake focuspunten
gemeenteraadsverkiezingen.
45. Brief (49) d.d. 240122 van VNG inzake model Marktverordening (nieuw); aanpassingen aan
Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet.
46. Brief (50) d.d. 240122 van de heer Brockhus inzake openhouden van scholen en het voorkomen
van lesuitval.
47. Brief (51) d.d. 240122 van burgemeester Verheijen, voorzitter regionaal beleidsteam (RBT) ten
tijde van de Hoogwaterramp inzake leerevaluatie hoogwater Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
48. Brief (52) d.d. 250122 van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake
vooraankondiging monitor integriteit en veiligheid 2022.
49. Brief (53) d.d. 270122 van de heer Graaff inzake Wiite Anjerperken.
50. Brief (54) d.d. 270122 van Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windturbines inzake
pleidooi om eventuele plannen voor windenergie in de gemeente te temporiseren.
51. Brief (55) d.d. 280122 van VNG inzake raadsledennieuwsbrief januari 2022.
52. Brief (56) d.d. 280122 van BsGW inzake informatie over WOZ.
53. Brief (57) d.d. 300122 van LOGA inzake nieuwe artikelen cao 2021-2022.
54. Brief (58) d.d. 300122 van LOGA inzake salarisbrief cao 2021-2022.
55. Brief (60) d.d. 010222 van LLTB inzake oproep: hoe denkt de politiek over de agrarische sector?
56. Brief (61) d.d. 010222 van burgemeester inzake update dialoog verantwoorde brandweerzorg
binnen Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
57. Brief (63) d.d. 030222 van gemeente Putten inzake motie borstonderzoek vrouwen.
58. Brief (64) d.d. 030222 van gemeente Leeuwarden inzake motie behoud kinderhartchirurgie
UMCG.
59. Brief (67) dd. 040222 van Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid inzake brandbrief
over CTB bij zwemles.
60. Brief (68) d.d. 040222 van VNG inzake ledenbrief gesprekken met het kabinet.
61. Brief (69) d.d. 050222 van Vereniging Kleine Kernen Limburg inzake enquête Inspiratie Festijn
en Behoefte onderzoek communicatie.
62. Brief (70) d.d. 070222 van VNG inzake weekoverzicht 31 januari - 4 februari 2022.
63. Brief (71) d.d. 070222 van WISE Nederland inzake definitieve opslag van nucleair afval.
64. Brief (72) d.d. 080222 van Actiegroep Stop Houtrook Nu inzake brandbrief.
65. Brief (73) d.d. 090222 van Gemeente Oldambt inzake herziening van het voornemen tot sluiting
van het UMCG kinderhartcentrum.
66. Brief (74) d.d. 092222 van de heer Meijboom inzake opnemen arbeidsmigranten in BRP.
67. Brief (75) d.d. 090222 van VNG inzake ledenbrief nieuwe gemeentelijke taak Prenatale
Huisbezoeken JGZ.
68. Brief (76) d.d. 090222 van Wonen Zuid inzake wonen en leefbaarheid, wat kunnen we voor
elkaar betekenen?
69. Brief (77) d.d. 100222 van Kunsten ’92 inzake cultuur in de college akkoorden.

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.
Voor dit onderdeel zijn geen brieven binnengekomen.

C. Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college
worden gesteld.
1. Brief (9) (1198987) d.d. 071221 van Volleybalclub Six up Eagles combinatie Valkenburg aan de
Geul inzake verkrijgen duidelijkheid over besluit huurkwijtschelding voor sport en
maatschappelijke huurders
2. Brief (38) (1199850 en1199851) d.d. 100122 van Stichting Natuurlijk Geuldal inzake zienswijze
ontwerp omgevingsvergunning Partiele herziening BP initieel omgevingsplan Valkenburg aan de
Geul – vakantiewoningen Keutenberg 2a.
3. Brief (39) (1199895) d.d. 110122 van Bestuur Stichting Gemeenschapshuis Cascade inzake
benarde financiële situatie van ons gemeenschapshuis Cascade Vilt en een verzoek indienen tot
ondersteuning.
4. Brief (41) (1199961) d.d. 120122 van de heren Schaepkens en Stoffels inzake tekortkoming
controle en handhaving nieuwbouwproject Reinaldstraat 7A t/m 7G, 6301 EB Valkenburg aan de
Geul.
5. Brief (59) (1200546) d.d. 310122 van mevrouw Peeters inzake zienswijze Planologisch
Erfgoedbeleid.
6. Brief (62) (1200574) d.d. 010222 van Cliëntenraad Kerkrade SWI inzake reactie op beëindiging
samenwerking met Multifix.
7. Brief (65) (1200668) d.d. 030222 van Provincie Limburg inzake beoordeling IBT Wabo en Wro
gemeente Valkenburg aan de Geul 2020 – 2021 (voor de toezichtronde 2021-2022 ontvangt de
provincie graag uiterlijk 15 juli 2022 de volledige toezichtinformatie, inclusief besluitvorming
college en raad).
8. Brief (66) (1200662) d.d. 030222 van Provincie Limburg inzake toezichtbrief beoordeling IBT
Archief- en Informatiebeheer 2021 (voor de toezichtronde 2021-2022 ontvangt de provincie
graag uiterlijk 15 juli 2022 de volledige toezichtinformatie, inclusief besluitvorming college en
raad).

