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Behandeling agendapunt

1

Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom - ook
de mensen op de publieke tribune en de mensen die deze raadsvergadering via
de livestream verbinding volgen - en meldt aanwezigheid conform
bovenstaand overzicht.
Lid L. Wagemans wordt middels loting aangewezen als primus bij stemming.

2

Vaststellen van de agenda.
De voorgestelde agenda wordt vastgesteld.

3

Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.
Voor het vraagrecht zijn geen verzoeken ontvangen.

4.a

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2022.
Binnen de afgesproken spelregels zijn geen schriftelijke op- of aanmerkingen
ontvangen naar aanleiding van het opgestelde concept. De besluitenlijst wordt
vastgesteld.

4.b

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 30 maart 2022.
Binnen de afgesproken spelregels zijn geen schriftelijke op- of aanmerkingen
ontvangen naar aanleiding van het opgestelde concept. De besluitenlijst wordt
vastgesteld.

5

Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.
Conform afstemming in het presidium zijn de fracties gevraagd vooraf bij de
griffie kenbaar te maken of en zo ja welke brieven men wil agenderen voor de
raadsadviescommissies. De opgave van de diverse fracties is verwerkt bij
agendapunt 5.a tot en met 5.e. De griffier leest de verzoeken tot agendering
per agendapunt op.

5.a

Stukken ter kennisname.
Van de fractie PGP zijn de volgende verzoeken tot agendering in een
commissie ontvangen:
• Brief (129) van Sportinnovator inzake oproep reserveren gelden voor
innovatie.
• Brief (136) van Mantelzorg NL inzake tienpuntenplan.
• Brief (138) van ONL inzake ondernemermanifest gemeenteraadsverkiezingen
2022.
• Brief (139) van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inzake Position
Paper vergunningverlening en VTH.
• Brief (146) van Jantje Beton inzake aandacht voor het spelende kind.
• Brief (161) van Ruimte voor collectief wonen inzake collectieve en andere
woonvormen in het coalitieakkoord.
• Brief (162) van de heer Debeij inzake afschrift bericht aan college betreffende
uitkomst klankbordgroep Ingendael.
• Brief (169) van de heer Smitsmans inzake fietspad Ingendael.
• Brief (172) van Fietsersbond inzake toegankelijkheid fietspad Klaterstraat en
ambtelijke reactie.
• Brief (178) van Fietsersbond inzake vergroten fietsveiligheid.
• Brief (186) van Belang Laadinfrastructuur inzake handvatten en
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aanknopingspunten.
• Brief (196) van ONL voor Ondernemers inzake oproep benoemen
nadeelcompensatie in het raads- of coalitieakkoord.
• Brief (200) van Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
inzake ontdek wat groen kan doen.
• Brief (222) van Cooplink inzake gemeentebeleid en coöperatief wonen.
Van de fractie CDA zijn de volgende verzoeken tot agendering ontvangen:
• Brief (143) van Kunsten’92 inzake cultuur in coalitieakkoorden.
• Brief (189) van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
inzake volkshuisvesting.
• Eveneens brief (200) van Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners inzake ontdek wat groen kan doen.
Deze verzoeken worden doorgeleid naar het presidium.
Voor het overige worden de ingekomen stukken vermeld onder A1 t/m A89
voor kennisgeving aangenomen.
5.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.
Ten aanzien van dit agendapunt zijn er vanuit de fracties vooraf geen
opmerkingen bij de griffie ontvangen.
De stukken vermeld onder B1 t/m B6 worden ter afdoening terugverwezen
naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen
aan de aangegeven
raadsadviescommissie.

5.c

Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van
het college worden gesteld.
Van de fractie AB is het volgende verzoek ontvangen:
• Om alle brieven aangaande de voorgenomen plannen rondom de
fietspadenstructuur door Ingendael te betrekken bij de besluitvorming door het
college. Dit heeft het college al toegezegd via de update van de
voortgangscontrolelijst.
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Van de fractie VSP zijn de volgende verzoeken tot agendering in een commissie
ontvangen:
• Brief (194) van BBC de Kilo inzake gebiedsvisie kern Berg en Terblijt.
• Brief (198) van familie Prins-Stokvis inzake bezwaar voorgenomen plannen
fietspadenstructuur door Ingendael.
Van de fractie PGP zijn de volgende verzoeken tot agendering in een
commissie ontvangen:
• Brief (176) van de heer en mevrouw Prins inzake bezwaren omtrent
besluitvorming fietsroute Ingendael.
• Brief (187) van de heer Van Bussel inzake zienswijze voorgenomen afsluiting
fietsroute door Ingendael.
• Brief (190) van bewoners Houthem en Strabeek inzake protest tegen
voorgenomen plannen aangaande fietspadenstructuur door Ingendael.
• Brief (224) van de heer Remeijers inzake zienswijze en opmerking inzake de
plannen over de uitbreiding Natuurgebied Ingendael en aanpassingen van de
recreatieve voorzieningen hierin.
• Brief (230) van de heer Knops inzake fietspad Ingendael.
Van de fractie CDA zijn de volgende verzoeken tot agendering in een
commissie ontvangen:
• Eveneens brief (198) van familie Prins-Stokvis inzake bezwaar voorgenomen
plannen fietspadenstructuur door Ingendael.
• Brief (221) van Tennis Padel Geuldal Valkenburg aan de Geul inzake
knelpunten.
Deze verzoeken worden doorgeleid naar het presidium.
Voor het overige worden stukken vermeld onder C1 en C10 ter afdoening in
handen van het college gesteld.
5.d

Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 2 mei 2022 t/m 9 mei 2022, Art.
74, lid 2 van de Gemeentewet.
Ten aanzien van dit agendapunt zijn er vooraf bij de griffie geen verzoeken tot
agendering ontvangen. Lijst D wordt voor kennisgeving aangenomen.

Pagina 4

5.e

Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad,
die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van
burgemeester en wethouders of de raad.
Ten aanzien van dit agendapunt zijn er vanuit de fracties vooraf geen
verzoeken tot agendering bij de griffie ontvangen.
Inbreng lid H. Baaij inzake handhavingsverzoeken Camping Vinkenhof.
Beantwoording burgemeester D. Prevoo:
•

De handhavingsverzoeken zijn behandeld en het college neemt hier
morgen een besluit over. Daarna wordt de volgende stap gezet. Maar men
moet deze twee zaken los van elkaar zien, want de recente uitspraak van
de Raad van State gaat over iets heel anders.

Voor het overige wordt de voortgangscontrolelijst voor kennisgeving
aangenomen.
A.6

Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.
Ten aanzien van dit agendapunt worden geen aanvullende vragen gesteld.

A.7

Voortgang aangenomen moties.
Inbreng lid J. Pluijmen inzake motie onder nummer 34: raadsbrede vreemd aan
de orde van de dag inzake toekenning/afwijzing coronagelden naar aanleiding
van ontvangen brieven van Gemeenschaps-accommodatie Achter de Erke en de
Volleybalvereniging Six up Eagles (VC SEC) en de ingenomen standpunten van
het college.
Beantwoording demissionair wethouder R. Meijers:
•

De vereniging die hier melding van heeft gemaakt heeft de gevraagde
vergoeding ontvangen.

•

Voor wat betreft de termijn voor het kwijtschelden van huur voor de
binnensportverenigingen zal overleg plaatsvinden met de
portefeuillehouder financiën. De uitkomst van het overleg wordt uiteraard
teruggekoppeld aan de raad.

Reactie lid J. Pluijmen.
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Inbreng lid H. Baaij inzake motie onder nummer 15: motie vreemd aan de orde
van de dag van de fracties VSP, CDA en PGP inzake opheffen
verhuurdersheffing
Beantwoording demissionair wethouder C. Vankan:
•

Op landelijk niveau is aangegeven dat men gaat sleutelen aan de
verhuurdersheffing, men wil deze heffing mogelijk helemaal afschaffen.
Deze ontwikkelingen hebben effecten voor de woningmarkt en het kapitaal
en investeringsmogelijkheden van diverse woningstichtingen. Vanuit de
gemeenten is bij de VNG advies gevraagd over de wijze waarop daarmee
moet worden omgegaan. Het speelt buiten de lokale politiek om, maar het
heeft uiteraard wel effecten binnen de lokale politiek. Ongeveer een jaar
geleden dacht men nog dat het afschaffen van de verhuurdersheffing zou
leiden tot investeringen, maar door de gestegen grondstofprijzen zal men
moeten kijken wat de effecten daarvan zijn. Misschien moeten de
gemeenten op een andere manier met de woningstichtingen om tafel gaan
zitten. Kortom, het dossier loopt en het college gaat ervan uit dat er
binnenkort vanuit Den Haag duidelijkheid komt over het al dan niet
afschaffen van de verhuurdersheffing. Vervolgens zal het college samen
met de woningcorporaties in kaart proberen te brengen welke gevolgen dit
voor de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft.

Inbreng lid H. Baaij inzake motie onder nummer 17: motie vreemd aan de orde
van de dag aangekondigd van de fracties PGP, CDA en VPS inzake toerisme en
recreatie in balans met de leefomgeving.
Beantwoording demissionair wethouder J. Vermeer:
•

Deze motie gaat over de overlast die wordt veroorzaakt door de
toeristische bewegingen. Ondanks het feit dat de gemeente Valkenburg aan
de Geul door de omliggende gemeenten de hoofdstad van toeristisch ZuidLimburg wordt genoemd, voelt de gemeente zich niet alleen de veroorzaker
van de overlast waar men het over heeft. Men ziet Zuid-Limburg als een
toeristisch product. Er vinden fietstochten, autotochten en nog veel meer
plaats op locaties, wegen en paden die daar niet op ingericht zijn en de
mensen die daar jaren geleden om de rust zijn gaan wonen worden nu met
de overlast geconfronteerd. De klachten komen niet uit de gemeente
Valkenburg aan de Geul maar uit een andere gemeente, maar de klachten
worden wel serieus genomen. De portefeuillehouders economie zoeken
gezamenlijk naar oplossingen en ambtelijk wordt gekeken hoe de overlast
kan worden beperkt zonder drastische maatregelen te nemen.
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Reactie lid C. Fulmer-Bouwens
Aanvullende beantwoording burgemeester D. Prevoo:
•

De burgemeester voegt hieraan toe, dat het ook onderwerp van gesprek is
in de driehoeksoverleggen met de Heuvellandgemeenten. Daarbij wordt
ook gesproken over de verkeersoverlast, het tijdelijk afsluiten van een weg
door een buurgemeente en de stevige verkeerscontroles die hebben
plaatsgevonden.

Inbreng lid H. Baaij inzake motie onder nummer 35: motie vreemd aan de orde
van de dag fractie PGP inzake seniorenhuisvesting
Beantwoording demissionair wethouder C. Vankan:
•

Zoals al eerder is toegezegd wordt de Woonvisie die inmiddels drie jaar
geleden is vastgesteld geëvalueerd. Het onderdeel seniorenhuisvesting
wordt daar uitdrukkelijk in meegenomen, om te kijken welke instrumenten
er moeten worden ingezet om welke effecten te genereren. Zoals zojuist is
aangegeven heeft men ook te maken met gestegen grondstof- en
investeringsprijzen.

•

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de evaluatie plaatsvindt. De
evaluatie is onderdeel van het nieuwe coalitieakkoord en hopelijk lukt het
nog deze in 2022 te laten plaatsvinden.

•

Het contact leggen met belangengroeperingen is inderdaad belangrijk. Het
is echter nog belangrijker om te weten wat men de belangengroeperingen
kan bieden, dit om te voorkomen dat er verwachtingen worden geschept
die de gemeente niet waar kan maken. De gemeente bouwt immers geen
huizen, dat doen andere partijen. De gemeente moet zich bewust zijn van
de beperkingen die men heeft. De bouwers van huizen - de
woningcorporaties en projectontwikkelaars - zullen in kaart moeten
worden gebracht en deze kunnen met de resultaten van de woonbehoeften
per kern worden meegenomen richting de evaluatie.

Reactie lid H. Baaij.
B.8

Voorstel college inzake zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 GR WOZL.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Besluit:
• In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022 GR WOZL en het
gunstiger resultaat ad € 107.468 ten gunste van de taakstelling Sociaal
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Domein te brengen.
• De GR WOZL in kennis te stellen van het raadsbesluit met bijgevoegde
antwoordbrief.
• Kennis te nemen van de Q3 rapportage 2021 GR WOZL, de Q3 rapportage
2021 GR WSP Parkstad en de 1e begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.
9

Sluiting.
Rond 19.24 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij wenst de deelnemers, de
overige aanwezigen en de mensen die de livestream hebben gevolgd een fijne
avond.

De besluitenlijst van deze vergadering, in totaal omvattende agendapunten 1 t/m 9 is aldus
vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in zijn openbare
vergadering van 23 mei 2022.
De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,

D.M.M.T. Prevoo,

griffier

voorzitter
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