Raadsadviescommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Conceptverslag van de vergadering de dato 22 juni 2020
Vanwege de coronamaatregelen heeft deze commissievergadering niet via fysieke bijeenkomst plaatsgevonden. De inbreng van de fracties t.a.v. de diverse
agendapunten is schriftelijk ingediend en vervolgens beantwoord door het college.
Nr.

Onderwerp

Behandeling

1.

Opening en mededelingen

Niet van toepassing.

2.

Vaststelling van de agenda / aanmelden
punten voor de rondvraag

De fracties VSP en VVD hebben vragen ingediend voor de rondvraag. Het overzicht is in iBabs geplaatst. De vragen
worden behandeld onder agendapunt 9.

3.

Spreekrecht Burgers

Voor het spreekrecht zijn geen aanmeldingen ontvangen.

4.

Vaststellen van het verslag van de
commissie ABA de dato 25 mei 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 fractie VSP
Rondvraag fractie VSP inzake Misdaad Anoniem
De burgemeester heeft toegezegd dat halverwege 2020 een update gegeven zou worden.
 Is hier al iets meer over bekend?
Schriftelijke beantwoording: naar aanleiding van een krantenpublicatie over de deelname van de gemeente
Beekdaelen aan “Meld Misdaad Anoniem” is gevraagd naar de eventuele mogelijkheid dat de gemeente Valkenburg
aan de Geul. Bij een bespreking van burgemeesters is onzerzijds gevraagd naar de ervaringen van gemeenten Naast
Beekdaelen, zijn ook Brunssum, Beek, Landgraaf en Voerendaal daarop geabonneerd. Toegezegd is dat de betrokken
gemeenten halverwege 2020 hun ervaringen zouden delen, waarna de Cie ABA daarover wordt geïnformeerd. Deze
terugkoppeling door de gemeenten is tot op heden nog niet gebeurd.

6.

Voorstel college betreffende betreffende
zienswijze jaarstukken 2019, begroting
2021 en meerjaren beleidsplan
Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de

Inbreng fractie VSP
De raadsfractie van de VSP heeft deze stukken grondig doorgenomen. Wij zijn het eens met het college dat er geen
zienswijze ingediend hoeft te worden ten aanzien van de begroting 2021 VRZL en MCC en de jaarstukken 2019 VRZL
en MCC.
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jaarstukken 2019 en begroting 2021 MCC

Inbreng fractie VVD
Geen vragen of opmerkingen.
De commissie adviseert het presidium het voorstel door te leiden naar de raad (hamerstuk).

7.
7.a

Bespreekpunten:
Stand van zaken samenwerking

Niet van toepassing.

8.

Gewestelijke aangelegenheden

Niet van toepassing.

9.

Rondvraag

Door de fractie VSP zijn de volgende vragen ingediend:
Coronamaatregelen
Gaan de maatregelen die ingesteld zijn m.b.t. tot het coronavirus niet ten koste van handhaving van andere
overtredingen? Dit is een veel gehoorde opmerking die wij van onze inwoners krijgen.
 Want wordt er nog wel gehandhaafd op parkeerovertreders vooral in de gebieden waar een parkeervergunning
van toepassing is?
Schriftelijke beantwoording: door de situatie rondom het coronavirus heeft de gemeente prioriteit gegeven aan
toezicht en handhaving op relevante aspecten op dit terrein. Dat betekent ook dat het kan zijn dat een aantal
zaken wat minder aan bod zijn gekomen dan gebruikelijk. Inmiddels zijn er al weer meerdere maatregelen
versoepeld en gaan we steeds meer "terug naar normaal”. Dat betekent dat toezicht en handhaving ook steeds
meer vanuit de reguliere kaders worden opgepakt.
Hoe wordt er gehandhaafd op verkeershufterig gedrag is ook een veel gestelde vraag. Zie als voorbeeld
onderstaande probleemstelling.
 Hoe zit het met het handhaven van drugoverlast en andere criminaliteit?
Schriftelijke beantwoording: de handhaving van drugsoverlast en andere criminaliteit gebeurt nog steeds op
dezelfde manier als voorheen. Op basis van klachten en meldingen worden procedures in gang gezet om een
Flexcontrole uit te kunnen voeren. Indien noodzakelijk zijn panden gesloten.
Klachten van bewoners over verkeershufferig gedrag op de Emmaberg, Nieuweweg en Hekerweg
Ja, eigenlijk doet zich dat voor in heel Valkenburg aan de Geul. Valkenburg aan de Geul lijkt wel een vrijstaat voor
verkeershufters. Het schijnt dat zij hier alles mogen. Zeker nu er tijdens het coronavirus sprake was van minder
verkeer en ook wel minder controles zien zij hun kans schoon. Ook heel veel fietsers vooral als zij met een groepje
bij elkaar zijn lappen alle verkeersregels aan hun laars. Het wordt vooral de laatste tijd van kwaad tot erger. Ook de
1,5 meter afstand houden i.v.m. met het coronavirus wordt door hun asogedrag helemaal geen rekening gehouden.
 Wij willen u dan ook indringend verzoeken dat u er bij de politie op aandringt om meer werk te maken tegen
verkeershufferig gedrag in onze gemeente?
Schriftelijke beantwoording: samen met politie is een aantal acties in voorbereiding waarbij de politie met de
BOA’s controles gaan uitvoeren.
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BOA’s
Wij hebben vernomen dat u de BOA’s wil uitrusten met een wapenstok en pepperspray.
 Graag de actuele stand van zaken in deze?
Schriftelijke beantwoording: de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een notitie opgesteld. In dit document
belichten we de samenhang met enkele actuele thema’s en ontwikkelingen en geven onze visie. Wij gaan hierover
in een gesprek met de lokale driehoek waarbij het takenpakket (ook in relatie tot die van de politie) het
uitgangspunt vormt voor de afweging of wapenstok en pepperspray een goede toevoeging zijn in de uitrusting van
de BOA’s in Valkenburg aan de Geul. De minister heeft op 5 juni 2020 gezegd meer ruimte te willen geven aan de
uitrusting van de gemeentelijke BOA’s. In het overleg van politie, OM en burgemeester moeten nut en noodzaak
gezamenlijk beoordeeld worden.
Regionaal veiligheidsplan
 Graag zouden wij de laatste stand van zaken weten om te komen om te komen tot een veiligheidsplan voor de
regio?
Schriftelijke beantwoording: op dit moment is het Integrale Veiligheidsplan Heuvelland door de Robuuste Driehoek
van de 5 regio burgemeesters, politie en OM opgesteld en wordt het aan de 5 verschillende gemeenteraden ter
vaststelling voorgelegd. Het IVP zal vanwege het vakantiereces in de vergadering van 5 oktober aan uw raad ter
vaststelling worden aangeboden.
Roep om meer openbare toiletten ook in Valkenburg aan de Geul (hoort eigenlijk thuis bij Cie EFTR).
Hoge nood in coronatijd is een serieus probleem aldus de Toiletalliantie. Daarom zouden er ook in Valkenburg aan
de Geul zowel in als buiten de bebouwde kom openbare toiletten moeten komen. De sanitaire stop-stress blijkt voor
mensen met plasproblemen een must. Voor patiënten met darm en blaasklachten levert het niet op tijd kunnen
gebruiken van een toilet een gigantisch probleem op. Dit zouden wij toch niet moeten willen in een toeristenplaats
zoals Valkenburg aan de Geul. Je laat je gasten toch niet zo in de kou staan. Daarom willen wij u indringend
verzoeken dat er werk wordt gemaakt om te komen tot openbare toiletten in de bebouwde kom en in het
buitengebied bij drukke wandel/fietsknooppunten en bij parkeerplaatsen toilet units te plaatsen. Op korte termijn
zouden er in het toeristisch centrum/winkelcentrum voorlopige toilet units geplaats kunnen worden, totdat er
structureel openbare toiletten geplaats kunnen worden.
 Bent u bereid hier werk van te maken?
Schriftelijke beantwoording: dit is eigenlijk geen onderwerp voor de Cie ABA. In de Cie EFTR zijn vaker plannen
voor toiletvoorzieningen aan de orde geweest. Vooruitlopend op de ontvangst van uw vragen heeft het college al
besloten om te voorzien in openbare toiletten in het winkelgebied. Vanaf 23 juni zullen er tijdelijke openbare
toiletunits geplaatst worden op het Th. Dorrenplein. 1 openbaar toilet en 1 openbaar invalidentoilet. In beginsel
staan deze units er tot en met 31 augustus. Het gebruik van de toiletten zal gemonitord en geëvalueerd worden.
Door de fractie VVD zijn de volgende vragen ingediend.
Corona stratenplan Muntstraat
Ons is ter ore gekomen dat het corona stratenplan niet optimaal werkt in de Muntstraat. Het gaat vooral om de
eenrichtingsroute in het eerste stuk van de Muntstraat. De mensen worden rondgestuurd om via het Halderpark, de
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Grotestraat naar de Muntstraat te komen. Dit is voor mensen met een rollator en andere ongemakken een
behoorlijke reis. Terwijl deze mensen worden aangesproken, rijden er wel grote groepen wielrenners door onze
gemeente die zich niets aantrekken van de voorschriften. Dat is niet uit te leggen.
Er is zeker besef dat de regels gehandhaafd dienen te worden voor de gezondheid van ons allen. De vraag vanuit
onze achterban is dan ook of er begripvoller kan worden geacteerd door de dienstdoende boa’s en er meer kan
worden ingezet op groepen die zich niet aan de corona-voorschriften houden.
Schriftelijke beantwoording: de looproutes in het centrum zijn aangebracht om burgers bewust te maken van de
1.5 meter maatregelen. De bijbehorende hekwerken worden alleen geplaatst wanneer dat naar beoordeling door
het team VTH te druk is in of rondom het centrum. Deze zijn tot nu toe weinig geplaatst. In de praktijk merken wij
dat burgers zich weinig houden aan de voorgestelde looproutes. Het aanbrengen van de looproutes in de openbare
ruimte heeft naar onze mening weinig tot geen effect op de straten die aan het einde zitten van het genoemde
stratenplan. De hospitality guides zijn in het centrum aanwezig om vragen te beantwoorden. Bezoekersstromen
worden alleen geleid met bemensing bij extreme drukte. Dat is tot op heden nog niet voorgekomen. Regionaal is
afgesproken dat we ons voor wat betreft de handhaving op corona maatregelen richten op excessen.
10.

Sluiting

Niet van toepassing.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissies Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden op 21 september 2020.

W. Weerts,
voorzitter

J. Pluijmen,
griffier
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