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De geluidsbestanden en andere bijlagen van deze vergadering kunt u raadplegen bij de betreffende agendapunten in iBabs.

Nr.

Onderwerp

Behandeling

1.

Opening en mededelingen

Rond 21.45 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij heet de aanwezigen van harte welkom, ook degenen die
deze vergadering via de livestream verbinding volgen omdat zij vanwege de geldende coronamaatregelen nu niet als
publiek in de raadzaal aanwezig kunnen zijn.
Mededelingen
De fractie VVD draagt de heren P. Eijssen (woonachtig Strucht 1 te Schin op Geul) en Bas Versijp (woonachtig
Koningswinkelstraat 37 te Valkenburg) voor als burgerlid voor de commissie SOB. De commissie stemt in met beide
voordrachten.
De voorzitter roept de aanwezigen op om ook tijdens een eventuele schorsing de 1,5 meter regels in acht te nemen.

2.

Vaststelling van de agenda / aanmelden
punten voor de rondvraag

Vanwege het late aanvangstijdstip van deze vergadering (door het verplaatsen van de commissie Sociaal Domein
naar vanavond) is vorige week besloten dat de presentatie van de heer Jos Laumen (kazernechef/officier van dienst
bij Brandweer Zuid-Limburg) komt te vervallen. Deze presentatie is verplaatst naar de commissie ABA van 30
november a.s.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.
Door de fracties VSP en PGP zijn vragen voor de rondvraag ingediend. Het overzicht is in iBabs geplaatst. De vragen
worden behandeld bij agendapunt 10.
Inbreng lid N. Dauven inzake de toezegging van wethouder R. Meijers tijdens de commissie SD van vanavond dat de
door de fractie AB ingediende vragen voor de rondvraag schriftelijk worden beantwoord via het verslag van de
commissie SD.
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Beantwoording burgemeester:
 De burgemeester beaamt dat in het college is afgestemd dat de door de fractie AB ingediende vragen voor de
rondvraag schriftelijk worden beantwoord via het verslag van de commissie SD. Deze vragen zijn intern uitgezet.
Schriftelijke aanvulling: het ontvangen antwoord is via verslag van commissie SD terug te vinden.
Gezien de toezegging van de griffier dat de conceptverslagen van de commissievergaderingen van september
binnenkort worden gepubliceerd stelt de voorzitter voor om de lijn zoals is aangegeven door wethouder R. Meijers
en de burgemeester te volgen.
3.

Spreekrecht Burgers

Voor het spreekrecht is geen schriftelijke inbreng ontvangen.

4.

Vaststellen van het verslag van de
commissie ABA de dato 22 juni 2020

Naar aanleiding van het aangeboden conceptverslag zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen. Het verslag wordt
ongewijzigd vastgesteld.

5.

Actielijst

De meest geactualiseerde actielijst is in iBabs geplaatst.
Inbreng lid J. Kleijnen inzake stand zaken Misdaad Anoniem en resultaten vuurwerk enquête.
Beantwoording burgemeester J. Schrijen:
 De resultaten van de vuurwerk enquête zijn al sinds begin 2020 beschikbaar. Vanwege corona hebben diverse
vergaderingen in schriftelijke vorm plaatsgevonden of zijn zelfs helemaal niet doorgegaan. Daarom zijn de
resultaten nog niet met de commissie ABA besproken. De agendering hiervan is aan het presidium.
 Ten aanzien van Misdaad Anoniem heeft het college nog geen rapportage ontvangen, ook dit heeft met corona te
maken. De burgemeester zal de gemeenten die er al mee begonnen zijn schriftelijk vragen wat hun ervaringen
zijn. Daarna zal hij vragen of alle gemeenten die zijn aangesloten bij Basisteam Heuvelland meedoen. Als blijkt
dat het college hier graag aan wil meedoen, komt de burgemeester hiermee terug naar de raad.
Voor het overige wordt de actielijst voor kennisgeving aangenomen.

6.

Presentatie brandweer door de heer Jos
Laumen (kazernechef/officier van dienst
bij Brandweer Zuid-Limburg)

Deze presentatie is verplaatst naar de commissie ABA van 30 november a.s.

7.

Voorstel college betreffende vaststellen
Integraal Veiligheidsplan Heuvelland
2020-2023

Inbreng eerste termijn leden B. Rooding-Eurlings, H. Baaij, M. Knubben, N. Dauven en J. Kleijnen.
Beantwoording/constateringen/toezeggingen burgemeester J. Schrijen:
 Anderhalf jaar geleden is een plan besproken dat voor 90% hetzelfde was dan het Integraal Veiligheidsplan dat
nu voorligt. De verworvenheid is dat men het nu met vijf gemeenten samen heeft gedaan. Hierdoor werkt de
aansturing van het basisteam vanuit dezelfde kaders en daarnaast is er per gemeente aangegeven wat de
bijzonderheden zijn. In de gemeente Valkenburg aan de Geul is het uitgaansgebied en de toeristische functie
bijzonder. Hier zijn veel hotels en veel mensen bezoeken Valkenburg. Dit geldt overigens ook voor GulpenWittem en Margraten.
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De heer J. van Gaalen was projectleider en in die hoedanigheid staat zijn naam in de raadsnota. Desgewenst
wordt zijn naam uit de nota gehaald en komt er alleen ‘de projectleider’ te staan.
Er komen best veel meldingen binnen van personen met verward gedrag, maar die meldingen hebben betrekking
op een stabiel aantal personen. Soms levert dit per week een melding op. Eigenlijk zou men die mensen willen
helpen, maar dat kan de politie niet omdat men daar geestelijke gezondheidszorg voor nodig heeft. Op dit
moment is er in Nederland een situatie dat er mensen buiten lopen die vroeger in een instelling zaten en dit
leidt tot extra meldingen. Door de inzet van het sociale team wordt er maatwerk geleverd en gekeken hoe men
zo’n persoon kan helpen. Uiteraard moet betrokkenen daartoe wel bereid zijn. En als het gaat om iemand met
een alcoholverslaving dan zal de psychiater pas met die persoon in gesprek gaan nadat hij/zij aan de verslaving
heeft gewerkt.
De vraag is of er succes wordt behaald op het individuele niveau van zorgvragers. Soms lijkt het erop, maar dan
gebeurt er weer iets nieuws. Daarnaast vragen de woonvormen die verspreid over de gemeente liggen om extra
aandacht van de politie en de boa’s. Eigenlijk zijn de boa’s en de politie daar niet voor toegerust, maar ze
worden wel als eerste ingezet om vervolgens professionele hulp te regelen. Als iemand zegt geen professionele
hulp nodig te hebben dan mag dat, die individuele vrijheid hebben de mensen in Nederland. Maar soms zou men
mensen dwangmatig moeten kunnen helpen. De nieuwe wetgeving biedt die mogelijkheid want men kan bij de
rechter een machtiging vragen, maar uit ervaring weet de burgemeester hoe moeilijk dit is. En vaak is het
probleem niet opgelost als betrokkene na een maand weer vrijkomt. Want de echte hulp moet komen uit de
geestelijke gezondheidszorg.
Veel VMBO leerlingen komen met de trein naar Valkenburg. Dit levert problemen op in de omgeving van het
station, bij de Aldi en in Broekhem. Als de school uit is gaan de leerlingen niet meteen naar huis. Kinderen
moeten leren hiermee om te gaan en vanuit de gemeente wordt hierop ingezet. Een boa is hier specifiek op
ingezet, evenals een politieagent. Het is fijn dat men weet wie de jongeren zijn. Dit betekent niet dat daarmee
alle problemen zijn opgelost, maar het haalt wel al een stukje weg van de omvang van de problematiek.
Voor wat betreft het alcoholgebruik merkt de burgemeester op dat 16 en 17 jarige jongeren soms het centrum
ingaan. Vanwege het risico op een bekeuring laten veel cafés de jongeren niet binnen maar dan blijven ze in het
centrum rondhangen. Zoals al vaker aangegeven heeft de gemeente de jongeren uit die leeftijdsgroep te weinig
te bieden. Er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom kinderen liever niet naar huis gaan of die geen
andere bezigheden hebben en soms veroorzaken zij overlast.
Rondom het incident in Broekhem Noord is er drie jaar geleden veel meer ingezet op de straatcoaches en
daarnaast konden de jongeren een soort cursus volgen. Door corona is die presentatie c.q. de uitreiking van hun
diploma uiteindelijk niet doorgegaan. Het inrichten van een JOP is daar een onderdeel van. Grotere steden
organiseren ook een soort huiskamers, daar is begeleiding bij aanwezig of er worden ouders bij betrokken. Het is
geen vaste groep jongeren, de oudere jongeren gaan weg en er komen weer jongere kinderen bij.
Als de gemeente Meerssen inderdaad fuseert met Maastricht dan blijven de prioriteiten van dit plan overeind.
Als er een herindeling komt ontstaat er misschien eenzelfde situatie als in de gemeenten Schinnen, Onderbanken
en Nuth. De politie Schinnen werkt geregeld vanuit het basisteam Westelijke Mijnstreek. Na de herberekening
van politieverdeling is dit toen toegevoegd aan Parkstad omdat men van mening is dat een gemeente binnen een
basisteam moet vallen, en niet dat er onder een basisteam twee of drie burgemeesters vallen of dat een
burgemeester betrokken is bij twee of drie basisteams. Hiermee wil de burgemeester zeggen dat het voor de
hand ligt dat de huidige situatie straks ook tot een herverdeling kan leiden en dan is de vraag hoe de politie dat
zal vertalen. Er is namelijk een kritische massa nodig, het huidige basisteam beschikt over circa 92 fte. Dit is
niet het grootste aantal van Limburg en als er daar nog mensen vanaf gaan wordt de hoeveelheid nog kleiner.
Natuurlijk is het gebied dan ook kleiner, maar er zijn vaste posten en de relatie van de vaste posten met de
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schil ‘operationeel’ verandert dan. Misschien gaat die situatie straks spelen, maar vooralsnog is het een ‘als dan’
verhaal.
De officiële cijfers uit Den Haag rondom de toewijzing van wijkagenten geven aan dat er één wijkagent op 5.000
inwoners is en de wijkagent 80% van de tijd aanwezig is in de wijk. In het huidige basisteam is men voor de
wijkzorg van een dienst naar twee diensten gegaan. De wijkagenten doen best goed werk en ze verlenen ook
hulp aan mensen met verward gedrag. Dit gaat best goed, maar de burgemeester is van mening dat de
beschikbare tijd nog te weinig is. Dit heeft onder meer te maken met de personele opbouw bij de politie. In de
volgde commissie vindt de presentatie van de brandweer plaats en de politie wordt ook eenmaal per jaar
uitgenodigd om een presentatie te geven. De burgemeester stelt voor om dit thema op die momenten te
bespreken. Agenten boven een bepaalde leeftijd hoeven geen nachtdienst meer te draaien, dit is aan de wat
jongere collega’s. De wijkagenten zitten in die categorie dus die moeten ook nachtdiensten draaien.
Natuurlijk zijn er ook lokale prioriteiten. De burgemeester is het met lid M. Knubben eens dat de tekst op dit
punt moet worden aangepast. Want in het weekeinde is er wat meer aandacht van de politie dan in een andere
gemeente. Dit heeft onder meer met het uitgaansgebied te maken.
Het verkeersgedrag is een continu aandachtspunt. Voor de volledigheid heeft de burgemeester de vragen die zij
ingediend voor de rondvraag voorgelegd aan de politie. Die cijfers worden toegevoegd aan het verslag. Er wordt
heel veel gedaan, alleen ziet men dat niet. In 30 km zones wordt hier niet op gecontroleerd omdat het aan de
gemeente is de straat zodanig in te richten dat niemand er harder dan 30 km/uur kan rijden.
Ten aanzien van ondermijning worden de bestuurlijke instrumenten gebruikt. Zo toetst de gemeente elke
exploitatievergunning aan de Bibob, niet elke gemeente doet dat. Dit gebeurt ook bij investeringen boven een
bepaald bedrag. Het probleem van ondermijning is de verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld.
Het ondermijningsbeeld is er nu en over een of twee weken gaat het college naar RIEC Limburg. Daarnaast is
met de fractievoorzitters afgesproken ook een keer met hen (of misschien met de hele raad) een overleg te
plannen met het hoofd van RIEC om over ondermijning te praten. Niet alle informatie is openbaar en altijd even
hard.
Zoals toegezegd wordt het voorstel op bovenstaande twee punten aangepast.
Voor wat betreft de uitvoerbaarheid van het plan merkt de burgemeester op dat er altijd sprake is van
prioritering en incidenten die plaatsvinden. Het aantal fte is krap, met andere worden: voor de hele eenheid
Limburg is er schaarste. De Limburgse burgemeesters hebben al vaak gewezen op de grenzen en de criminaliteit
die daarmee gepaard gaat. Maar hoe krijgt men dit in de rekenmodellen? Op dit moment is men bezig met een
exercitie van de verdeling van formatie over de basisteams. De burgemeesters hopen dat hen dit munitie geeft
om in Den Haag te bepleiten dat de koek anders moet worden verdeeld.

Reactie leden H. Baaij, N. Dauven en J. Kleijnen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de tweede termijn.
De commissie adviseert het presidium het voorstel door te leiden naar de raad (hamerstuk), met dien verstande dat
het voorstel op twee punten wordt aangepast : het eruit halen van de naam van de projectleider en nota en besluit
aanvullen met lokale prioriteiten.
8.

Bespreekpunten:

8.a

Stand van zaken corona

Mededelingen burgemeester J. Schrijen inzake:
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De burgemeester volgt regelmatig het dashboard van de Rijksoverheid, me name de ontwikkelingen in
Valkenburg aan de Geul. Daaruit blijkt dat de besmettingen meevallen. Landelijk is te zien dat met name de zes
veiligheidsregio’s in het westen code rood krijgen. De ziekenhuisopnames en de opnames op de IC nemen toe. In
maart is er alles aan gedaan om in de zorg te waarborgen dat iedereen die daar aanspraak op wil maken dat ook
kan doen.
In de vakantiemaanden was het erg druk. Dat was goed voor de horeca, maar het was zo druk dat het moeilijk
was de afstanden en richtingen goed te handhaven. Tot dusver zijn er gelukkig geen besmettingen herleidbaar
naar bijeenkomsten in de openbare ruimte. Het gaat meestal om besmettingen in de thuissituaties, cafés.
studentenhuizen, etc. in ieder geval altijd binnen.
Buiten is er een maximale ventilatie, maar de herfst komt eraan. Voor het virus spelen een aantal elementen
een rol: luchtvochtigheid, de temperatuur en de bevattelijkheid van de mensen. In de wintermaanden is de
weerstand minder dan in de zomermaanden. In die zin verwacht men dat het coronavirus zich gedraagt als een
griepvirus. Binnen het burgemeestersoverleg loopt de spanning langzaam weer iets meer op en men hoopt dat er
niet opnieuw eenzelfde situatie dan eerder dit jaar ontstaat. Want dat vraagt om lokale maatregelen binnen de
veiligheidsregio’s. De burgemeester wijst naar de maatregelen die nu worden genomen door de regio’s
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De burgemeester is van mening dat men ervoor moet waken niet aan
symboolpolitiek te doen. Het belangrijkste is en blijft het gedrag van mensen. De situatie duurt lang en de
mensen zijn het moe, maar kijkende naar de ernst en de gevolgen van de eerste golf is het belangrijk dat men
de standaard regels (1,5 meter afstand, handen wassen, geen handen schudden, etc.) in acht neemt. Kijkende
naar de eigen cijfers – ook in de regio – dan valt het alleszins mee als het gaat om de zorg, maar dat kan morgen
allemaal anders zijn.
Ten aanzien van de activiteiten rondom Kerststad Valkenburg zijn maatregelen van toepassing. Het gaat erom of
die maatregelen afdoende zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Een forse maatregel is dat er
wordt uitgegaan van 1 persoon per 10 m2. Een ander punt is het grote aantal hulptroepen in de grotten die de
mensen op hun gedrag zullen aanspreken en geleiden. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de stromen te
scheiden. Op basis van al die plannen wordt straks geconcludeerd of het al dan niet verantwoord is. Als blijkt
dat het niet verantwoord is gaat het niet door maar als het wel verantwoord is kan het doorgaan. Tot dusver is
de conclusie, dat het mogelijk is binnen de geldende regels. In het college is afgesproken om advies te vragen
aan de mensen die er verstand van hebben. Helaas is er nog niet veel bekent over dit virus, ook niet welke rol
luchtvochtigheid hierin speelt. Uiteraard heeft het college geprobeerd iemand te vinden die hier een uitspraak
over kan doen, maar tot dusver is dat niet gelukt omdat niemand het weet. Nergens anders in Nederland worden
activiteiten in een grot georganiseerd, dat gebeurt alleen in Valkenburg. Het standpunt van de fractie VSP is
duidelijk en als iedereen het daarmee eens is, is het snel gedaan met de kerstmarkt in de Gemeentegrot. De
burgemeester is van mening dat men moet kijken naar wat er wel mogelijk is.
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de Amstel Gold Race in volle gang. De Veiligheidsregio is om advies
gevraagd en straks komt er een advies dan wel een besluit van de Veiligheidsregio. De organisatie doet er in
ieder geval alles aan om de route publieksvrij te maken en in de plannen van de organisatie worden zoveel
mogelijk hellingen afgezet, ook dat wordt getoetst. Maar ook hier speelt het gedrag en de eigen
verantwoordelijkheid van de mensen een grote rol.
In deze tijd heeft de burgemeester een moeilijke rol, want als de cijfers straks oplopen dan wordt hij als
schuldige aangewezen maar dat is niet reëel. Het gaat immers om het gedrag van de mensen en daar wordt alles
aan gedaan, maar uiteindelijk zijn de mensen verantwoordelijk.
Het college heeft een deskundige proberen te laten adviseren, maar zij durven hier geen uitspraken over te
doen er voor wat betreft de grotten geen gegevens voorhanden zijn. Er zijn wel gegevens over openbare- en
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gesloten ruimtes, dat heeft o.a. met ventilatie te maken.
Bij een vergunningaanvraag zijn er altijd twee partijen: de partij die de vergunning aanvraagt en de partij die
deze aanvraag moet beoordelen. Er komen adviezen van de GGD, de politie, de brandweer en de burgemeester
neemt het uiteindelijke besluit. Als er op medische gronden wordt gezegd dat het onverantwoord is, dan heeft
de burgemeester een zware boodschap waar hij in zijn besluit rekening mee moet houden. In het verleden heeft
de burgemeester ook wel eens besloten – uitgebreid gemotiveerd met redenen – ondanks het andere advies van
de GGD, de politie of de brandweer de vergunning toch te verlenen.
Uiteraard vindt de burgemeester dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft. In een vergunningaanvraag staat
een aantal normen die zwaarder zijn dan de formele normen. Dit wordt getoetst en daar wordt een advies over
afgegeven. Vervolgens moet de burgemeester daar in zijn eentje een besluit over nemen. Als hij adviezen
terzijde schuift moet hij dat uiteraard beargumenteren. Als het goed is staat in het raadsinformatiebulletin dat
het al dan niet doorgaan van de kerstmarkt in de Gemeentegrot afhankelijk is van de advisering en dat het
college de vergunningaanvraag nog moet toetsen.
Binnenkort krijgt de raad ook nog een raadsinformatiebulletin over C2000 (mobiele communicatie hulpdiensten)
in de grot. Daar heeft de raad twee of drie jaar geleden al een bedrag voor vrijgemaakt. Inmiddels ligt er een
plan en de uitvoering daarvan kan binnen het beschikbaar gestelde budget plaatsvinden.

De voorzitter concludeert dat het standpunt van de fractie VSP ten aanzien van de kerstmarkt in de Gemeentegrot
helder is, maar dit is niet het moment om dat helemaal uit te discussiëren. De burgemeester is voldoende ingegaan
op de gestelde vragen. De burgemeester wacht op dit moment op de adviezen van de GGD, de politie en de
brandweer. De raad zal wel zien hoe daarmee wordt omgegaan.
Reactie leden N. Dauven, J. Kleijnen, H. Baaij en M. Knubben.
8.b

Stand van zaken samenwerking

Mededelingen burgemeester J. Schrijen inzake:
 De burgemeester wijst op de ontwikkelingen tussen de gemeenten Meerssen en Maastricht. Het uiteindelijke
besluit ligt nu bij de raad van de gemeente Meerssen.
 In een interview heeft de burgemeester het over drie regio’s gehad: Zuid-Limburg, het middengebied en het
Heuvelland (de 5 gemeenten in samenwerking met Maastricht). Daarnaast zijn er nog de diverse
Gemeenschappelijke Regelingen. Natuurlijk moet alles straks weer in balans komen. In Gulpen-Wittem is het
college gewijzigd en verschillende gemeenten krijgen een nieuwe burgemeester. Ook dit geeft weer nieuwe
dynamiek. De burgemeester is van mening dat de discussie of een gemeente wel groot genoeg is altijd zal
blijven bestaan. Men zou eens moeten kijken naar het middengebied, maar dat lukt niet in deze raadsperiode en
waarschijnlijk ook niet in de volgende raadsperiode. Omdat de gemeenten het goed willen doen voor de burgers
krijgt men ook in de toekomst te maken met dit soort modellen, daarbij vraagt automatisering veel van alle
gemeenten.

9.

Gewestelijke aangelegenheden

Dit agendapunt is door de burgemeester betrokken bij zijn inbreng bij agendapunt 8.b.
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10.

Rondvraag

Door de fractie VSP zijn de volgende vragen ingediend:
Vervolgvragen n.a.v. beantwoording college schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de raadsfractie van de VSP
i.v.m. verkeersgedrag d.d. 26-08-2020
Wij als VSP zijn zeer te spreken dat u in de beantwoording eindelijk eens toegeeft dat er verkeersdeelnemers zijn
die gewoon elke verkeersregel aan hun laars lappen. En dat fatsoensnormen soms heel ver te zoeken zijn. Maar wij
zijn minder te spreken als het gaat om hier ook daadwerkelijk tegen op te treden.
Wij vinden dat in elk geval meer werk moet worden gemaakt om verkeershufterig gedrag een halt toe te roepen.
Het gaat hier niet over iemand die ergens een snelheidsovertreding begaat van enkele kilometers. Het gaat hier o.a.
over verkeersdeelnemers die echt met 10 tallen km de snelheidslimieten overtreden en geen enkele boodschap
hebben aan verkeersregels. Zij vormen een groot gevaar voor andere weggebruikers en dat dient in onze ogen
keihard aangepakt te worden. Wij hebben hier de volgende vragen over:
 Wij zouden u willen verzoeken om in de eerstkomende raadsadviescommissie ABA de politie en de BOA’s te
willen uitnodigen om zodoende met hun hierover in discussie te kunnen treden.
 Ik zou de burgemeester en eventueel de andere leden van deze commissie willen uitnodigen om eens polshoogte
te gaan nemen op verschillende hotspots in onze gemeente om daadwerkelijk met eigen ogen te aanschouwen
hoe op een onbeschofte wijze door diverse verkeersdeelnemers alle regels aan hun laars gelapt worden? Denk
hierbij aan de Neerhem, Strabeek, De lange Akker/Meesweg, Oud- Valkenburg, doorgaande weg Houthem,
Broekhem, Dorpsstraat (Sibbe), Hekerweg, Hekerbeekweg, etc.
 Kunnen wij in het bezit gesteld worden van de uitlezingen van de smiley’ s die nu al een paar weken ophangt op
de Hekerbeekweg en recentelijk opgehangen heeft op de Beatrixsingel? Op de Hekerbeekweg is sprake van een
maximum snelheid van 30 km per uur. Maar als je dat even gadeslaat, dan sta je helemaal verstomd als je ziet
hoeveel weggebruikers daar meer dan 50 km per uur rijden. Niet alleen automobilisten maar ook
scootergebruikers.
Beantwoording burgemeester J. Schrijen:
 De burgemeester heeft deze vragen doorgestuurd naar de politie en gevraagd wat er in 2020 allemaal gedaan is
rondom verkeer. Laat in de middag heeft de burgemeester de volgende reactie binnengekregen:
De aanpak van verkeersovertreders is sinds de afgelopen zomerperiode weer geïntensiveerd door middel van
diverse projecten.
 Heuvelland breed vinden diverse controles plaats om ‘hufterig’ gedrag aan te pakken.
 Heuvelland breed vinden controles plaats m.b.t. onnodig geluid van motoren.
 Heuvelland breed vinden extra controles plaats m.b.t. het oogstseizoen en de overlast van
landbouwvoertuigen. Hierbij moet u denken aan: Overschrijden maximum snelheid, afvallende lading,
besmeuren wegdek.
 In Valkenburg wordt projectmatig extra aandacht gevraagd voor de aanpak van verkeersoverlast en asociaal
gedrag: Hierbij moet u denken aan: Overschrijden maximum snelheid, negeren roodlicht, onnodig geluid
veroorzaken met een motorvoertuig, gebruik mobile telefoon, fietsen over stoepen etc.
Een greep uit de cijfers uit politiesysteem van 01/01/2020 tot 21/09/2020:
Controlelocatie: Soort controle: Aantal geregistreerde controles: Aantal processen-verbaal:
 Emmaberg Snelheid (Laser) 10 acties 59 verbalen
 Daalhemerweg Snelheid (Laser) 1 actie 1 verbaal
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Nieuweweg Snelheid (Laser) 1 actie 4 verbalen
Neerhem Snelheid (Laser) 3 acties 5 verbalen
Rijksweg Vilt Snelheid (Laser) 4 acties 2 verbalen
Rijksweg Berg Snelheid (Radar) 2 acties 160 verbalen
Rijksweg Berg (Rasberg) Snelheid (Laser) 3 acties 5 verbalen
Geheel Valkenburg Alcohol in verkeer 14 acties 14 verbalen
Geheel Valkenburg Drugs in verkeer 5 acties 5 verbalen

Van 01/01/2020 tot 21/09/2020 zijn er in Valkenburg aan de Geul 643 processen-verbaal uitgeschreven. Een
aantal feiten welke eruit springen zijn: overschrijden maximum snelheid in bebouwde kom, negeren rood licht,
mobiele telefoon vasthouden, parkeren op trottoir en rijden zonder gordel.




De burgemeester vindt dat er ook eens moet worden gezegd dat de politie goed bezig is, want dat klinkt te
weinig door in de vragen van de fractie VSP. Uiteraard is het stellen van vragen toegestaan, maar als men te
vaak met hetzelfde middel schiet dan gaat de effectiviteit verloren. De mensen die het moeten doen moet men
immers gemotiveerd houden. Soms is een schouderklopje motiverender dan aangeven wat niet goed is.
De vraag over smiley's hoort thuis in de portefeuille verkeer. De burgemeester zegt toe deze vraag mee te
nemen naar het college.

Reactie lid J. Kleijnen
Meer handhaving in buurten waar een parkeervergunningsysteem van kracht is in Valkenburg
Wij worden de laatste tijd overspoeld met klachten, vooral vanuit de Hekerbeek en de Nieuweweg dat daar veel
mensen illegaal parkeren. Er wordt ook misbruik gemaakt met parkeervergunningen (de tweede kaart waar 3
kentekens op vermeld kunnen worden) en met de bezoekersregeling. Dit systeem is lang niet waterdicht. Wij hebben
het vermoeden dat de gegevens doorgespeeld worden aan derden, die dus niet op bezoek zijn bij een bewoner,
maar zich elders (in Valkenburg of zelfs daarbuiten ophouden). Dat is toch nooit het uitgangspunt geweest van het
parkeervergunningensysteem. De bewoners met een parkeervergunning zijn hiervan de dupe en kunnen vaak hun
auto niet meer kwijt in hun eigen buurt. N.a.v. hebben wij de volgend vragen:
 Is het college bereid er zorg voor te dragen om meer werk te maken van handhaving in de buurten waar er
sprake is van parkeervergunningensysteem? Niet alleen in een bepaalde straat, maar in alle straten waar het
parkeervergunningensysteem van toepassing is.
 Is het college bereid alles in het werk te stellen om misbruik van de vergunningen en de bezoekersregeling van
het parkeervergunningen-systeem een halt toe te roepen?
Beantwoording burgemeester J. Schrijen:
 De burgemeester weet hiervan niet de laatste stand van zaken van maar begrijpt dat er drie kentekens op een 2e
vergunning mogen staan en dat de fractie VSP heeft geconstateerd dat daar misbruik van gemaakt wordt. Het
enige wat de burgemeester hierover weet is hoeveel bekeuringen er van de zijde van de boa’s worden
uitgeschreven. De burgemeester zegt toe de gegevens per 1 september op te vragen.
Reactie lid J. Kleijnen.
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Geen camerabewaking ondergrondse glas en textielbakken.
In de besluitenlijst van de B&W vergadering van 25 augustus jl. hebben wij kunnen lezen dat u wilt afzien van het
plaatsen van camera’s bij de ondergrondse glas- en textielcontainers. Dit zou o.a. niet in verhouding staan tot de
relatieve lage afvaldumpingen. En dat terwijl er wel degelijk sprake is van afvaldumpingen in onze gemeente. Niet
alleen bij de ondergrondse glas- en textielcontainers, maar ook op andere plaatsen vinden er structureel
afvaldumpingen plaats. Ikzelf heb er al tientallen doorgegeven aan de gemeente.
Ook vele van onze inwoners vragen zich af waar u de wijsheid vandaan haalt om te spreken van een relatieve lage
afvaldumpingen. Een van de hotspots waar ook structureel afval gedumpt wordt is op een groenstrookje op de hoek
van de Salviastraat/ Hortensiastraat. Hier is het gewoon elke week prijsschieten. N.a.v. hebben wij de volgende
vragen:
 Is het college bereid om het niet willen plaatsen van camera’s te plaatsen i.v.m. afvaldumpingen te herzien?
 Zo niet, is het dan te overwegen om een mobiele camera aan te schaffen die op toerbeurten op de diverse
hotspots aangebracht kan worden?
Beantwoording burgemeester J. Schrijen:
 De burgemeester stelt dat deze vraag afdoende is beantwoord tijdens de raadsvergadering van 6 juli jl. Het
college is dan ook niet bereid het besluit te herzien, tenzij men hier anders over gaat denken.
 Ook de optie van mobiele camera’s is overwogen. Daarvan is gezegd dat men dat niet moet doen.
Schriftelijke aanvulling griffie: zie ook RIB 20.69 Inventarisatie naar mogelijke camerabewaking bij ondergrondse
containers voor glas en textiel
Reactie lid J. Kleijnen.
Door de fractie PGP zijn de volgende vragen ingediend:
Dierenambulance
Onlangs kwam een PGP raadslid erachter dat een door haar gevonden jonge gewonde wezel niet werd opgehaald
door een dierenambulance. Er zou geen contract zijn.
 Klopt het dat wij als gemeente niet zijn aangesloten bij dierenambulance Zuid-Limburg?
 Indien ja: waarom niet?
 Welke voorzieningen zijn er in onze gemeente als het gaat om zwerfdieren zoals honden en katten?
Beantwoording burgemeester J. Schrijen:
 De burgemeester kan deze vraag nu niet beantwoorden en zegt toe dat deze vraag schriftelijk wordt
beantwoord.
Schriftelijke beantwoording: wij hebben een contract met de Dierenambulance Zuid Limburg en met de
Dierenbescherming. De Dierenambulance kan worden gebeld voor alle gedomesticeerde zwerfdieren
uitgezonderd honden en katten. Voorbeelden hiervan zijn: huiskonijnen, reisduif, cavia. De Dierenbescherming
kan worden gebeld voor gevonden honden of katten. Wat wij nog niet hebben geregeld is de opvang van
gewonde wilde dieren. In het verleden heeft de Dierenambulance Zuid Limburg wel voor ons gewonde wilde
dieren opgevangen. In een recent overleg met de Dierenambulance Zuid Limburg is naar voren gekomen dat de
kosten hiervoor niet altijd zijn doorberekend aan de gemeente. Nu er een nieuw bestuur is bij de
Dierenambulance Zuid Limburg zijn wij met hen in gesprek om de opvang van gewonde wilde dieren bij hen
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onder te brengen.
Gevonden honden en katten in Valkenburg aan de Geul worden opgehaald door de Dierenbescherming. Deze
dieren worden naar het Dierenwelzijnscentrum in Born gebracht.
Incident Ingendael
Naar aanleiding van het incident in Ingendael dienen wij ons te beraden hoe we dit soort incidenten in de toekomst
kunnen voorkomen. Is het college bereid mensen te informeren over hoe met ‘wilde’ dieren omgegaan moet
worden? (hierbij denken we niet alleen aan het voeren van wilde paarden maar bijvoorbeeld ook aan het voeren van
brood aan eenden/ganzen in vijvers)
Beantwoording burgemeester J. Schrijen:
 De burgemeester wijst op de website https://www.limburgs-landschap.nl/actueel/incident-konikpaardeningendael/ van Limburgs Landschap, daar kan men lezen wat men er allemaal mee gedaan heeft om dit serieus
op te pakken.
 De burgemeester legt kort uit wat er speelde. Er liepen acht paarden, twee daarvan werden wat vrijpostig
omdat er mensen zijn die de paarden voerden en aaiden. Uiteindelijk wenden de paarden zo aan mensen dat ze
elke keer dat ze iemand zagen ervan uitgingen dat ze voer kregen. Die twee paarden zijn weggehaald en naar de
vleesverwerkende industrie gebracht. Dat is triest maar vanwege het gedrag was het niet mogelijk ze ergens
anders neer te zetten. Nu wordt gekeken of de zes overgebleven paarden hetzelfde gedrag vertonen. Daarnaast
zijn er borden geplaatst om de mensen erop te wijzen dat men de paarden niet moeten voeren en dat men op
afstand moet blijven.
 Een voorbeeld uit het verleden is dat de eenden in Venlo gevoerd werden en de mannetjes eenden die teveel
aten op de vrouwtjes eenden afvlogen. Omdat men dat niet wilde werden de eenden gevangen en gedood. Dat
vonden de mensen niet eerlijk. Toen zijn vrijwilligers gemobiliseerd die aan de slag gingen met het eenden
schud beleid (schudden van een eendenei zodat er geen kuiken uitkomt). Het voeren van eenden leidt ook tot
rattenoverlast en eutrofiëring (groen worden) van het water, uiteindelijk leeft er niets meer in het water.
Reactie lid H. Baaij
11.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter rond 23.15 uur de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor
hun inbreng en wenst de mensen die de vergadering van thuis hebben meegekeken een fijne avond.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissies Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden op 30 november 2020.

W. Weerts,
voorzitter

J. Pluijmen,
griffier
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