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Stand van zaken opstellen 1e aanpak
uitstallingenbeleid

Dit is een intensief proces en de wethouder
verwacht niet dat er volgend jaar al een
uitgewerkt plan op tafel ligt. Halverwege
het proces wil het college een
terugkoppeling doen richting de raad of de
commissie EFTR en aangeven wat de
voorzichtige contouren zijn over de richting
die het opgaat, zodat de raad daar een
zienswijze over kan geven.

De inhoud van de raadsnota is gereed,
echter vanwege de uitbraak van het
Covid19-virus is besloten om de
besluitvorming hierover aan te houden.
De huidige situatie is niet het moment
om ondernemers op te zadelen met
aanvullende regelgeving die noodzaakt
tot investeringen in nieuwe uitstallingen
en precario. Zodra de situatie
genormaliseerd is zal het voorstel ter
besluitvorming volgen. Het moment zal
ook met de BIZ worden afgestemd.

Voorstel college betreffende subsidies
restauratie en onderhoud monumenten

Inzicht in het totale monumentenbeleid.

Wordt meegenomen in de raadsnota over
het erfgoedbeleid.
Het erfgoedbeleid heeft vertraging
opgelopen doordat de waardering van de
geïnventariseerde gebouwen langer op
zich heeft laten wachten dan gepland.
Daarnaast is de financiële situatie door
Covid-19 van invloed. Intern worden de
gesprekken hiervoor de komende periode
opgepakt.
Op 17/02/21 heeft een online
presentatie plaatsgevonden over het
Erfgoedbeleid. De power point is
toegevoegd in iBabs.

Voorstel college betreffende resultaten
meicirculaire Gemeentefonds

Negatieve afwijking exploitatie
Gemeentegrot: aan het einde van dit jaar
wordt onderzocht of het mogelijk is hier een
leerling project van te maken met als doel
om de hele grot (zonder ruggenspraak van

10/05/20: het onderzoek door de
studenten is inmiddels afgerond, en de
aanbevelingen worden meegenomen in
het DNA traject voorgaande aan de visie
ontwikkelingen en in het visietraject op
Valkenburg West.

15.05.19

29.06.19
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17.02.20

wie dan ook) in de vorm van een scriptie te
talen doorlichten door leerlingen van de
Hogere Hotelschool, met daarbij een plan
hoe dit naar de toekomst toe op een betere
manier vorm kan krijgen.

Het advies van de studenten is
vooralsnog ter kennisname aangenomen.
Vanuit de visie op Valkenburg-West maar
ook vanuit de ontmanteling van de
Polfermolen (en evt. gevolgen daarvan
voor de Gemeentegrot) zal een voorstel
voor de toekomst van de Gemeentegrot
worden uitgewerkt. Met name dit eerste
traject (visievorming) heeft ten gevolge
van de uitbraak van Covid19 vertraging
opgelopen.
04/05/21: Een concept plan van aanpak
voor de doorontwikkeling van de
Gemeentegrot de komende periode is
gereed. Via een RIB wordt de raad
geïnformeerd zodra het college hierover
een definitief standpunt heeft
ingenomen.

Het is mogelijk om de samenwerkingsverbanden toe te voegen aan het overzicht.
De wethouder vraagt wel tot op welk niveau
men dit inzichtelijk wil hebben. Zij kan zich
voorstellen dat de samenwerking in het
Middengebied in het lijstje terechtkomt,
evenals Annex, Podium, etc. Maar hoe diep
moet de toevoeging zijn? Of mag het college
volstaan met de hoofdmoot van de
samenwerkingsverbanden? Uit de reacties
maakt de wethouder op dat men inzichtelijk
wil hebben wat de bijdrage per inwoner is,
zodat duidelijk wordt of het zin heeft om de
omschakeling te maken. Het kost wel wat
tijd om dit helemaal in kaart te brengen.
Vanuit Horeca Nederland werd gevraagd of
er vanuit deze commissie en/of de raad

Cie 16/09/20: pas na de behandeling van
de begroting is er tijd om de uitkomsten
te inventariseren en te bekijken. Op dit
moment wordt er hard gewerkt om de
begroting sluitend te krijgen en daar is
alle mankracht voor nodig. Actualisatie
volgt begin 2021.
Cie 03/02/21: de wethouder heeft een
uitgebreide update gegeven.

29.01.20
Bespreekpunt overzicht
Gemeenschappelijke Regelingen

Gewestelijke aangelegenheden
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Terugkoppeling volgt via de griffier.
Staat op agenda presidium, wordt aan

05.10.20

behoeft is om samen bij de ondernemers
langs te gaan en op die manier met mensen
in gesprek te treden over wat hun
bezighoudt, wat hun problemen zijn, etc.

wethouder teruggekoppeld.
Dit ligt even stil i.v.m. de huidige corona
situatie.

Als deze commissie of de raad dat zinvol
vindt, zal de wethouder dat in haar
eerstvolgende overleg terugkoppelen aan
Horeca Nederland.
De voorzitter stelt voor dat de griffier dit
meeneemt naar het overleg van het
presidium en dat de griffier de wethouder
laat weten of daar behoefte aan is.

Vanwege de corona-maatregelen is dit
nog niet opgepakt.

Brief (64) van de heer Speetjens inzake
alsmaar toenemende druk van de
activiteiten van het themapark
Sprookjesbos aan de Sibbergrubbe te
Valkenburg

Er is een aanvraag gedaan voor een nieuwe
attractie en op dit moment wordt intern
onderzocht of dit kan en of de nieuwe
attractie binnen de bestemmingsplannen
past. Mocht dit niet zo zijn dan vindt het
reguliere traject plaats. Het college is in
gesprek met omwonenden en de mensen van
het sprookjesbos. De wethouder zegt toe de
commissie hiervan op de hoogte te houden.

Brief (187) van Provincie Limburg inzake
koopstromenonderzoek Limburg 2019

Het college heeft kennis genomen van het
koopstromenonderzoek. Vanwege de hoge
informatiedichtheid wil het college het
onderzoek eerst in alle rust lezen. Op dit
moment is nog niet duidelijk wat men er

19/05/21: Vóór de kerst is er contact
geweest met beide partijen om een
gezamenlijk gesprek op gang te brengen.
Op dat moment was dat lastig.
Inmiddels hebben beide partijen
geregeld contact met elkaar en houden
zij elkaar op de hoogte van initiatieven.
Eind februari van dit jaar heeft het
Sprookjesbos bijv. per brief de
buurtbewoners actief geïnformeerd over
de ontwikkelingen in het park. Dit ook
met rechtstreekse contactgegevens
mochten er vragen of problemen zijn.
Punt is natuurlijk wel dat het
Sprookjesbos ivm Corona al geruime tijd
gesloten is en er dus ook geen overlast
heeft kunnen ontstaan.
Update 13/01/21: inmiddels is nadere
informatie opgevraagd bij de provincie
en zijn wij in afwachting daarvan.
Cie 24/03/21: hierover heeft wethouder
Meijers nog geen update ontvangen. Hij
zegt toe na te gaan waar de aanvullende

16.09.20
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14.12.20

22.02.21

precies mee kan. Als blijkt dat het nodig is
zal het college de achterliggende informatie
opvragen bij de provincie. Zodra dit
allemaal duidelijk is komt het college hierop
terug.

informatie vanuit de provincie blijft.
19/05/21: Er is een aanvullend gesprek
gepland (ambtelijk) om meer inzicht te
krijgen in wat de uitkomsten van het
koopstromenonderzoek betekenen voor
Valkenburg. Deze afspraak is verplaatst
naar 26/5.

Rondvraag fractie PGP: keurmerk/sticker
lokale samenwerking

Met de voorzitter van LLTB is afgesproken
om op korte termijn samen met hem en met
bijvoorbeeld KHN en een aantal
supermarkten te kijken hoe men die ketens
korter kan maken. Wethouder Bisschops
zegt toe de vraag van de fractie PGP hierin
mee te nemen.

Cie 24/03/21: hierover heeft wethouder
Meijers nog geen update ontvangen. Hij
gaat ervan uit dat dit door de commotie
van afgelopen anderhalve maand is
ondergesneeuwd.
19/5: Vanuit de regio lopen verschillende
projecten om te kijken hoe we de ketens
kunnen verkorten. Een voorbeeld is het
project “regionaal voedselsysteem” dat
momenteel door de Rabobank en
Parkstad getrokken wordt.

Brief (299) van Alliantie Tegen Uitbreiding
MAA inzake cijfers over luchtvracht MAA

Wethouder Bisschops stelt voor om de
notitie van gedeputeerde Van den Akker en
het advies van oud-staatssecretaris Pieter
van Geel voor de eerstvolgende commissie
beschikbaar te stellen, zodat iedereen over
dezelfde informatie beschikt. Op basis
daarvan kan men hier dan verder over
doorpraten. Maar de hoofddiscussie wordt
gevoerd op het niveau van de Provinciale
Staten. En daar wordt alles regionaal en
bovenregionaal aangelopen.

Zie ook brief (117) reactie gemeente
Meessen op rapport Van Geel.
Cie 24/03/21: wethouder Meijers heeft
hier nog geen analyse over voorbij zien
komen. Hij gaat er dan ook van uit dat
hier vanuit het college nog niets over te
delen valt maar deze toezegging
nagaand. De wethouder zal er alles aan
doen om dit voor de volgende commissie
inzichtelijk te hebben.

25.22.20

03.02.21
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19/05/21: De brief is op 5 maart tijdens
de statencommissie besproken. Hierop
heeft PS aangegeven veel meer feiten en
onderbouwing te willen over de toekomst
van MAA. Gedeputeerde van den Akker
heeft toezeggingen gedaan op het gebied
van doorrekenen financiële gevolgen van

rapport van Geel en effecten bij sluiting
van MAA. Tijdens de commissie is ook
ingegaan op de huidige ochtendvluchten,
geluidsoverlast en samenwerking met
Universiteit Aken ogv luchtvaart
innovaties. Hierover zijn echter geen
toezeggingen gedaan.
Daarnaast is er toezegging gedaan dat
alle ingediende reacties op de
sonderende notitie worden voorzien van
een openbaar antwoord alsof het
zienswijzen betreffen. Deadline hiervoor
is 30/6
Terugkijken van de commissie evenals de
stukken en toezeggingen zijn in Ibabs te
vinden en middels onderstaande link:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Li
mburg/26978472-02ee-4a75-ae302d621d15e71e
12.04.21

24.03.21
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