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Rondvraag fractie VSP inzake Misdaad
Anoniem

De burgemeester zal tijdens het
eerstvolgende overleg van de robuuste
driehoek van Heuvellandgemeenten
vragen of zij bereid zijn zich hier
gezamenlijk bij aan te sluiten.
Uiteraard wordt ook ambtelijk
onderzocht wat de meerwaarde is als de
gemeente zich aansluit bij Misdaad
Anoniem.

03/02/20: er is in
burgemeestersoverleg besloten dat een
van de deelnemende gemeenten een
poosje ervaringen opdoet. Hierbij moet
men denken aan zes of negen maanden.
De burgemeester zal halverwege 2020
een update geven. De politie heeft
eigen kanalen en de vraag is wat de
meerwaarde is van dit aparte kanaal.
Cie 21/09/2020: 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.

Voorstel college betreffende vaststelling
Omgevingsverordening Valkenburg aan de
Geul 2020

Tijdens de begrotingsvergadering is
afgesproken dat er een enquête zou
plaatsvinden onder de inwoners om te
achterhalen wat zij van een centrale
vuurwerkshow vinden. Hier is al
voorwerk voor gedaan maar daar moet
het college nog eens goed naar kijken.
uiteraard wordt dit daarna met de raad

Zie RIB 20.14 Resultaten vuurwerk
enquête en aanvullende notitie over
het vervolgproces.
Na zomer 2020 zal dit onderwerp als
bespreekpunt terugkomen in de agenda
commissie.
Staat op de agenda van ABA commissie
30 november 2020.

25.11.19
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besproken, maar dit lukt wellicht niet
voor 1 januari 2020.
Daarnaast kijkt het college of het
mogelijk is om via een gebiedsaanwijzing een verbod op vuurwerk in te
stellen voor het gebied van het hospice
en de 5 verzorgingshuizen. Dit is
uitgezet om dat het een algemeen
gevoel van deze raad is. Maar het ligt
altijd aan het fatsoen van de mensen
dat zij daar wegblijven, dit kan de
gemeente bijna niet met de harde hand
regelen.
05.10.15

21.09.20
Rondvraag fractie VSP:
Meer handhaving in buurten waar een
parkeervergunningsysteem van kracht is in
Valkenburg

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.
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Gegevens zijn opgevraagd/ worden
aangevuld.

