Algemene beschouwingen Algemeen Belang 2021
Mijnheer de Voorzitter, Raadsleden en aanwezigen,
Aan het begin van deze algemene beschouwingen staan we graag stil bij het
vele werk dat de ambtelijke samenstellers van de voorliggende
programmabegroting verzet hebben. Daarbij grijpt Algemeen Belang dit moment
aan om een dankwoord uit te spreken aan alle medewerkers van onze
gemeente. Op de eerste plaats willen wij u danken voor de correcte
beantwoording van onze technische vragen.
Daarnaast voorzitter, vaak worden ambtenaren in de publieke opinie verguisd.
Wat ons betreft volkomen onterecht. Tijdens de watersnood en nu in de nafase
hebben onze ambtenaren zich drie slagen in de rondte gewerkt. Verlof werd
vrijwillig ingetrokken en van een 9 tot 5 mentaliteit was absoluut geen sprake.
Eerder van een negen uur s’ avonds tot vijf uur s’ochtends mentaliteit. Een
welgemeend dankjewel vinden wij -gegeven de omstandigheden- dan ook zeker
op zijn plaats.
Dit woord van dank willen wij ook richten aan de inwoners van Valkenburg aan
de Geul en ver daarbuiten. Die zich solidair hebben verklaard met de
getroffenen. Vele burgerinitiatieven en vrijwillige handjes verzachten tot op de
dag van vandaag het door het water aangebrachte leed.
Voorzitter, bij het vorige agendapunt hebben we met elkaar gesproken over het
nafaseplan watersnood. Daarbij hebben we middelen vrijgemaakt om extra
personeel in te huren voor de vele extra werkzaamheden ten gevolgen van de
ramp. Algemeen Belang is echter van mening dat de ambtelijke formatie
structureel moet worden verhoogd.
Vraag: wanneer verwacht het college de uitgevoerde organisatiescan
met ons te bespreken en een voorstel te doen over de ambtelijke
formatie?
Hoewel er veel prioriteit moet uitgaan naar het herstel van het door de
watersnood getroffen gebied. Zijn we blij dat het college in voorliggende
begroting onverkort vasthoudt aan beleidsvoornemens en de uitvoer van de
wettelijke taken in alle kernen van de Gemeente Valkenburg aan de Geul.
Een ander agendapunt dat we vandaag bespraken is versterkingsplan sociaal
domein.
Duidelijk is dat de taakstelling binnen het sociale domein met dit plan niet
volledig wordt ingelopen.
Wij verzoeken het college dan ook om de stelpost voor het onderdeel jeugdzorg
op te nemen in deze begroting. Ook het inzetten van de hogere uitkeringsfactor
ten behoeve van het sociaal domein draagt onze goedkeuring.
Voorzitter tot zover de meer algemene opmerkingen, staat u mij nu toe om per
programmaonderdeel uit de begroting enkele vragen en opmerkingen te
plaatsen.
Programma Veiligheid, Toezicht en Handhaving:
Onze gemeente kent grote uitdagingen op het gebied van veiligheid en
handhaving. Door de nabijheid van België en Duitsland is de regio interessant

Algemene beschouwingen Algemeen Belang 2021
voor ongewenste activiteiten. Wij hebben het gevoel dat er in Valkenburg aan de
Geul veel sprake is van ondermijnende activiteiten.
We worden op dit punt graag bijgepraat door het RIEC (regionaal informatie en
expertise centrum). Voorts maken wij ons zorgen over drugs- en overmatig
alcoholgebruik in onze gemeente.
Vraag: welke acties onderneemt de gemeente Valkenburg aan de Geul
om drugs en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan?
Daarnaast wijzen wij op de taak van ouders, overheden, het verenigingsleven en
onderwijs om jongeren ervan bewust te maken dat drugs- en overmatig
drankgebruik niet normaal is.
Op het gebied van handhaving doen we nogmaals de oproep om het dumpen
van afval terug te dringen. We roepen het college op om daar waar mogelijk
gebruik te maken van mobiel cameratoezicht. Verder zijn we van mening dat bij
de glasbakken (milieuperrons) weer afvalbakken moeten worden geplaatst,
zodat ook andere afvalstromen kunnen worden aangeboden dit is nu niet het
geval. Graag een reactie van het college hierop. Indien nodig dienen we hier een
motie over in.
Algemeen Belang was blij met berichten dat onze mensen in de frontlinie (de
BOA’s) bij wijze van pilot werden uitgerust met een wapenstok. Vraag: kunt u
een evaluatie geven van deze pilot?

Programma toerisme en economie:
De Valkenburgse economie is door Corona en de watersnood hard getroffen.
Net nu er weer meer mogelijk lijkt, de kerststad voor de deur staat en de door
water getroffen horeca haar deuren weer opent worden de coronamaatregelen
verscherpt.
Vraag: Welke maatregelen treft het college om kerststad Valkenburg
veilig en verantwoord plaats te laten vinden?
Voor de financiële gevolgen van de Coronapandemie vragen wij naar een laatste
stand van zaken met betrekking tot de door het rijk toegezegde
coronacompensatie.
Een groot deel van het programma toerisme en economie hangt samen met de
gebiedsvisies Valkenburg Oost , Valkenburg West en Berg waarover we in de
raadsvergadering van december richtinggevende besluiten gaan nemen. Deze
visies (vooral de Valkenburgse) leveren bij realisatie een behoorlijke bijdrage aan
het toeristisch product. Deze ambitie afgezet tegen de financiële uitdagingen
rechtvaardigt wat ons betreft de oproep van het college om de toeristenbelasting
te verhogen volledig. Wel zijn wij benieuwd met welk percentage het college deze
belasting wilt verhogen. Ook vragen wij ons af of en zo ja op welke wijze
toeristische ondernemers op dit voorstel gereageerd hebben. Daarnaast
vragen wij ons af of in de regio ook wordt nagedacht over een verhoging
van deze heffing. Kunt u het huidig tarief afzetten tegen dat van de regio?
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Ook zijn we benieuwd naar de visie van het college ten aanzien van de kleine
toeristische parels in onze gemeente. Hoe staat het college tegenover projecten
zoals de uitkijktoren in Berg en Terblijt/Geulhem, het volledig realiseren van het
vlakfietspad in Schin op Geul of de aanleg van een mountainbike/BMX parcours in
Vilt?
Daarnaast vernamen wij uit de media dat een bekende vakantieparkenmagnaat
grootse plannen heeft op camping Den Driesch. Afgaand op het vigerende
bestemmingsplan en de daarmee samenhangende (on)mogelijkheden zullen we
nadrukkelijk de vinger aan de pols houden. We gaan ervan uit dat het college ons
bij eventuele ontwikkelingen in een vroegtijdig stadium informeert.
Terugkomend op de gebiedsvisies merken wij op dat optimaal gebruik moet
worden gemaakt van de kennis en kunde die onder de inwoners van een bepaald
gebied aanwezig is. Zorg er in samenspraak met de bewoners en ondernemers
van het gebied voor dat er een goede ruimtelijke inpassing is met aandacht voor
verkeersstromen en een veilige gebiedsontsluiting. Hierover gaan we in de
december vergadering graag met u verder het gesprek aan.

Economische ontwikkelingen:
Naast de gebiedsvisies staan nog een aantal andere grote economische
ontwikkelingen voor onze gemeente op de rol. De informatieverstrekking hierover
is echter summier. Daarom stellen wij de volgende Vraag: Kan het college ons
vandaag een update geven met de laatste stand van zaken rondom.
Kasteel-Oost, Croix De Bourgogne, Huize Boslust, Pradoe Gebouw en
Par’course
Programma sociaal domein:
Voorzitter, we hebben reeds enkele opmerkingen gemaakt over het sociale
domein en bijbehorende taakstelling daarbij is echter nog niet gesproken over
het onderdeel sport.
Het leeuwendeel van de sportaccommodaties in onze gemeente is toe aan groot
onderhoud.
Accommodaties dateren uit de jaren zestig en voldoen niet meer aan de
voorwaarden die de huidige tijd stelt. Daarom hebben we op 12 april van dit jaar
met elkaar afgesproken dat we rennovaties gaan aanjagen middels een
bijdrageregeling. Wij constateren dat deze bijdrageregeling niet is opgenomen in
voorliggende begroting en dat een voorstel hierover volgt in december.
Omdat is afgesproken dat deze bijdrageregeling zou worden gefinancierd vanuit
de bezuiniging op de Polfermolen zijn we benieuwd of hierover ook meer
duidelijkheid komt in december.
Vraag: wat is de stand van zaken rondom de bijdrageregeling, invullen
taakstelling Polfermolen en de accommodaties van de diverse
verenigingen?
Als fractie Algemeen Belang zijn we erg gecharmeerd van de beweegroute in het
Valkenburgse Geulpark. Wij zijn van mening dat een dergelijke faciliteit
Valkenburg breed moet worden uitgezet. Vraag: Kunt u onderzoeken in
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welke kernen hier mogelijkheden voor zijn?
Graag een reactie van het college en de overige raadsfracties hierop. Indien
nodig zullen wij hierover in tweede termijn een motie indienen.
Programma ruimtelijk domein:
De fractie Algemeen belang krijgt regelmatig vragen over het wegbeheer.
Diverse wegen zijn toe aan onderhoud (bijv. Lange Akker te Berg, Breeweg te
Schin op Geul en het St. Gerlachplein te Houthem zo zou ik er nog de nodige
kunnen benoemen maar omwille van de tijd doe ik dat niet) . Ons is bekend dat
hier vanuit het adaptief wegbeheer prioritering aan wordt gegeven. Vraag: kan
het college een totaaloverzicht beschikbaar stellen waarin staat
aangegeven welke weg wanneer voor onderhoud in aanmerking komt
met een doorkijk naar de volgende jaarschijven?
Naast slechte wegen zijn er ook veel wegen waarop- met name in de avond en
nachtelijke uren- structureel te hard wordt gereden. Wij vernemen graag hoe
het college denkt deze ongewenste situaties aan te pakken.
Een ander punt van aandacht is het groenonderhoud. Dit is op veel plaatsen
onder de maat. Wij zijn ontevreden over de huidige uitvoerende partij. U heeft
dan ook het wijze besluit genomen om hiervoor een nieuwe aanbesteding te
doen. Vraag: wat is de laatste stand van zaken hieromtrent? Zijn er in
het nieuw contract beheersmaatregelen opgenomen om de huidige
situatie voor de toekomst te voorkomen?
Hoe is de financiële afhandeling met de huidige uitvoerende partij
verlopen?
Ook het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen verdient meer
aandacht. We hebben al meerde malen enkele problematieken bij de
verantwoordelijk wethouder aangedragen (bijv. waterproblematiek begraafplaats
Lange Akker). Ondanks toezeggingen aan raad en bewoners is dit nog niet
opgepakt. We gaan ervanuit dat deze conform toezegging op korte termijn
worden opgepakt. Gaarne terugkoppeling hierover.
Een ander vraag die we hebben gaat over de geluidsmuur bij het
Openluchttheater.
Kunt u de laatste stand van zaken aangeven.
Voorzitter dan willen we ook graag een compliment uitdelen, dit college maakt
serieus werk van woningbouw. In de gebiedsvisies zitten volume uitbreidingen
en we hebben hoopvolle presentaties gezien rondom de invulling van de
schoollocaties in Houthem en Vilt met woningen. Wel hebben we nog een vraag:
u schrijft in het persbericht bij de begroting dat u verwacht in het najaar
richtinggevende besluiten te kunnen nemen over woningbouw op de
vrijgekomen schoollocaties. Mogen we ervan uitgaan dat hiertoe een
raadsvoorstel wordt ingebracht in de vergadering van december?
Daarnaast hadden we graag enig inzicht in de mogelijke
woningbouwontwikkelingen in de overige kernen van onze gemeente.
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Programma algemene taakvelden:
Ons bereiken weinig klachten over de dienstverlening van de gemeente en het
klantencontact centrum. De gemeente is op steeds meer manieren te bereiken
(buitenbeter app, mail, telefoon en balie) we zouden daar echter graag een
chatfunctie op de website aan toevoegen. Vraag: is dit mogelijk? Daarnaast
blijven we aandacht vragen voor de minder digitaal vaardige inwoners.
Het afschaffen van de papieren afvalkalender is daar een voorbeeld van. We zijn
blij dat wie belt, de afvalkalender alsnog krijgt toegestuurd. Wellicht is het te
overwegen een aantal papieren exemplaren bij de bieb, supermarkt of een
andere centrale ontmoetingsplek per kern aan te bieden.
Voorzitter ik rond af met de conclusie dat we ondanks de tegenslag van de
watersnood, volop ambities hebben voor het verbeteren van onze prachtige
gemeente. Vele strategische beleidskeuzes zorgen ervoor dat Valkenburg aan de
Geul bij de tijd blijft.
Wij zijn dan ook blij dat het college heeft voorgesteld om de strategische reserve
met twee miljoen te verhogen. Door nu al voldoende gelden te reserveren tonen
we ook aan de buitenwacht dat we een ambitieuze partner zijn die bereid is te
investeren. Dit zou wel eens kunnen helpen bij het binnenhalen van eventuele
cofinancieringen. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouwimpuls. Sprekend over
deze woningbouwimpuls, kan het college de laatste stand van zaken
aangeven?
Kortom Algemeen Belang ziet ondanks alle nadelige gevolgen van de
wateroverlast en de corona maatregelen voldoende uitdagingen om met een
positieve grondslag verder te bouwen aan het wel en wee van onze gemeente
Valkenburg aan de Geul.

Tot zover in 1e termijn.

