Raadsvergadering d.d. 13 december 2021
Betreft: ingekomen stukken en mededelingen.
A. Stukken ter kennisname.
1. Brief (286) d.d. 011021 van VNG inzake wijziging VNG Model Erfgoedverordening 2016 i.v.m.
Omgevingswet.
2. Brief (287) d.d. 011021 van NL Connect inzake suggesties voor gemeenteraadsverkiezingen 2022.
3. Brief (288) d.d. 061021 van de heer Paping inzake wateroverlast Limburg en vervolg mail d.d.
071021.
4. Brief (289) d.d. 061021 van de heer Slager inzake apartheid 2021.
5. Brief (290) d.d. 061021 van Schooldakrevolutie inzake input gemeenteraadsverkiezingen 2022.
6. Brief (291) d.d. 061021 van Chorale Valkenburg inzake verzoek om honorering cultuurgelden aan
Chorale Valkenburg (is vervolg op brief nr. 200, raad 210621).
7. Brief (292) d.d. 061021 van de heer Meijboom inzake schending van mensenrechten van de in
Nederland verblijvende arbeidsmigranten.
8. Brief (293) d.d. 071021 van gemeente Hardinxveld-Giessendam (en diverse andere gemeenten)
inzake motie periodiek onderzoek borstkanker.
9. Brief (294) d.d. 071021 van Woningstichting Berg en Terblijt inzake principe verzoek
herontwikkeling schoollocatie Vilt.
10. Brief (295) d.d. 081021 van VNG Connect inzake #mijn stem telt.
11. Brief (296) d.d. 081021 van Waterschap Limburg inzake nota van zienswijzen ontwerp
Waterbeheerprogramma 2022-2027.
12. Brief (297) d.d. 121021 van Veiligheidsregio Zuid-Limburg inzake aanbieding schriftelijk verslag
verantwoording Hoogwater.
13. Brief (298) d.d. 131021 van VKKL inzake onderwerpen voor gemeenteraadsverkiezingen 2022.
14. Brief (301) d.d. 141021 van Necker van Naem inzake brochure Mijn Stem 2021.
15. Brief 302) d.d. 151021 van Nederlands Centrum Jeugdgezondheid inzake handreiking 'Omgaan
met armoede in de Jeugdgezondheid'.
16. Brief (303) d.d. 151021 van Per Saldo inzake informatie voor gemeenteraadsverkiezingen 2022
17. Brief (305) d.d. 251021 van de heer Reijnen namens bewonerscollectief Langen Akker inzake
gebiedsontwikkeling Berg en Terblijt.
18. Brief (306) d.d. 251021 van Raden in verzet inzake voortgangsnotitie oktober 2021.
19. Brief (307) d.d. 251021 van Nederlandse Debatclub inzake extra gratis webinars 'Overtuigend
Speechen' voor (kandidaat-)raadsleden op het programma in november | Op weg naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
20. Brief (308) d.d. 251021 van Gemeenschapshuis Achter de Erke inzake toekenning coronagelden
(is vervolg op brief nr. 181, raad 210621).
21. Brief (309) d.d. 251021 van de heer Cloosterman inzake artikel over klimaatverandering.
22. Brief (310) d.d. 251021 van Kenniscentrum Sport en Bewegen inzake verduurzaming
sportaccommodaties in campagne gemeenteraadsverkiezingen.
23. Brief (311) d.d. 261021 van ONL inzake ondernemersmanifest gemeenteraadsverkiezingen 2022.
24. Brief (312) d.d. 261021 van VNG inzake ledenbrief verlenging overgangsafspraken van Wmo naar
Wlz.
25. Brief (313) d.d. 271021 van de heer Vissers inzake burger en welzijn.
26. Brief (314) d.d. 281021 van VNG inzake 'Klaar voor 4 jaar' uitnodiging deelname diverse
bijeenkomsten.
27. Brief (315) d.d. 291021 van VNG inzake nieuwsbrief oktober 2021.
28. Brief (316) d.d. 011121 van Landal Kasteeldomein de Cauberg inzake toeristenbelasting.
29. Brief (317) d.d. 021121 van college inzake afschrift brief aan GR Geul en Maas betreffende
vooraankondiging negatief jaarresultaat 2021 GR Geul en Maas.
30. Brief (318) d.d. 041121 van VNG inzake ledenbrief hersteloperatie kinderopvangtoeslagen.
31. Brief (319) d.d. 051121 van KHN inzake verhoging toeristenbelasting 2023.
32. Brief (320) d.d. 051121 van Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland inzake
gemeenteraadsverkiezingen 2022.
33. Brief (321) d.d. 051121 van Transport en Logistiek Nederland inzake gemeenteraadsverkiezingen
2022.

34. Brief (322) d.d. 051121 van KHN inzake voorstel uitkering naleving controleplicht CTB.
35. Brief (323) d.d. 081121 van VNG inzake ledenbrief coronacrisis nummer 36.
36. Brief (324) d.d. 081121 van Woningstichting Berg en Terblijt inzake afschrift brief aan de
bewoners van de huurwoningen Laathofstraat/Valkenburgerstraat betreffende gebiedsvisie Berg
en Terblijt.
37. Brief (325) d.d. 081121 van Monet inzake tekstsuggesties voor gemeenteraadsverkiezingen 2022.
38. Brief (327) d.d. 081121 van VNG inzake ledenbrief nieuwe model Verordening uitvoering en
handhaving (omgevingsrecht).
39. Brief (328) d.d. 091121 van college inzake afschrift brief Provincie Limburg, Veiligheidsregio
Limburg-Noord en Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Demissionair minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport Zijne Excellentie de heer H.M. de Jonge Demissionair minister van Justitie en
Veiligheid Zijne Excellentie de heer F.B.J. Grapperhaus betreffende verzoek om gericht OMTadvies voor Limburg.
40. Brief (329) d.d. 111121 van Jeugdzorg Nederland inzake arbeidsmarkt Jeugdzorg.
41. Brief (330) d.d. 121121 van VNG inzake ledenraadpleging principeakkoord cao 2021-2022.
42. Brief (331) d.d. 121121 van gemeente Maastricht inzake nieuwsbrief Jeugdhulp Zuid-Limburg stand van zaken transformatie Jeugdhulp Zuid-Limburg.
43. Brief (332) d.d. 171121 van Stichting Geen Grens inzake aanbevelingen en suggesties
gemeenteraadsverkiezingen 2022.
44. Brief (333) d.d. 171121 van Netwerk Politieke Vrouwen inzake uitnodiging deelname: Politieke
Vrouwen Weekend 2022.
45. Brief (334) d.d. 171121 van Tjibbe Coaching inzake herziening van de Jeugdzorg binnen de
samenwerkende Heuvelland gemeenten.
46. Brief (335) d.d. 171121 VNG inzake uitstel VNG Bestuurdersdag en najaars-ALV tot 4 februari
2022.
47. Brief (336) d.d. 171121 van Stichting Politieke Academie inzake politieke handboek
“Verkiezingen winnen – in 12 stappen naar een succesvolle verkiezingscampagne”.
48. Brief (337) d.d. 191121 van VNG inzake ledenbrief stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd.
49. Brief (338) d.d. 191121 van VNG inzake ledenbrief coronacrisis nummer 37.
50. Brief (339) d.d. 221121 van gemeente Beesel inzake motie proceskosten BsGW.
51. Brief (340) d.d. 221121 van VNG inzake verplaatsing uitgestelde ALV naar 11 februari 2022 en
informele bestuurlijke sessies 26 november a.s.
52. Brief (341) d.d. 241121 van VNG inzake ledenbrief asiel en immigratie nummer 1.
53. Brief (342) d.d. 261121 van Stichting Startersloket inzake aandacht voor een gezond
ondernemersklimaat in uw verkiezingsprogramma.
54. Brief (343) d.d. 261121 van VNG inzake raadsledennieuwsbrief november 2021.
55. Brief (344) d.d. 291121 van Werkgroep Onderwijs Stichting Hoogbegaafd inzake compilatie van
het debat Ziek van School.
56. Brief (345) d.d. 291121 van Gemeente Delft inzake initiatiefvoorstel Delftse principes voor
digitale soevereiniteit.
57. Brief (346) d.d. 291121 van Kijk op Valkenburg inzake Sport en Leisure Valkenburg aan de Geul
en aanvulling d.d. 291121.
58. Brief (347) d.d. 291121 van Stichting Nederland Wordt Beter inzake verzoek aan gemeenteraad
stop met het financieren en faciliteren van zwarte piet.
59. Brief (348) d.d. 011221 van Stichting Digitale Bereikbaarheid inzake opstellen digitale agenda.
60. Brief (349) d.d. 011221 betreffende brief aan woningstichting inzake overnemen huurcontract.
61. Brief (350) dd. 031221 van VNG inzake ledenbrief extra algemene ledenvergadering 13 januari
2022.

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 stukken ontvangen.

C. Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college
worden gesteld.
1. Brief (300) (1197353) d.d. 141021 van de heer Habets namens Bewonersgroep Schin op Geul
inzake wateroverlast.
2. Brief (304) (1197563) d.d. 251021 van de heer Houten inzake gebiedsvisie nieuwe kern Berg.
3. Brief (326) (1198095) d.d. 081121 van familie Van Rennes en familie Van der Gouw inzake
ingebrekestelling vanwege niet op tijd een beslissing nemen inzake verzoek tot handhaving en
verwijderen 3 houten huizen op camping Vinkenhof te Schin op Geul (vervolg op brief 168).

