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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.

Gewestelijke aangelegenheden

Vanuit Horeca Nederland werd gevraagd of
er vanuit deze commissie en/of de raad
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.

Terugkoppeling volgt via de griffier.
Staat op agenda presidium, wordt aan
wethouder teruggekoppeld.
Dit ligt even stil i.v.m. de huidige corona
situatie.
Staat op agenda presidium, wordt aan
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.

Gezien de voortduring van de COVID-19
situatie en de waternoodramp staat dit
op pauze.

29.01.20
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Brief (187) van Provincie Limburg inzake
koopstromenonderzoek Limburg 2019

Het college heeft kennisgenomen 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
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.

Update 13/01/21: inmiddels is nadere
informatie opgevraagd bij de provincie
en zijn wij in afwachting daarvan.

Cie 02/06/21: Het college is in afwachting
van de antwoorden op deze vragen. De raad
wordt hier uiteraard nog over geïnformeerd.

Cie 24/03/21: hierover heeft wethouder
Meijers nog geen update ontvangen. Hij
zegt toe na te gaan waar de aanvullende
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 26/05/21.
21/09/21: toelichting hierop is onlangs
geweest. Er is een aantal interessante
zaken dat hieruit naar voren is gekomen.
Onder andere dat bewoners uit de
gemeente VB ad G loyaler dan gemiddeld
zijn als het gaat om boodschappen doen
in de eigen gemeente. Ook combineren
veel mensen het boodschappen doen met
een bezoek aan horeca (of andersom).
Op dit moment geeft het
koopstromenonderzoek
geen aanleiding om afwijkende
beleidskeuzes te maken. Wel kunnen/
zullen we het koopstromenonderzoek
gebruiken ter ondersteuning van te
maken afwegingen (denk bijvoorbeeld
aan supermarktlocaties, (beheer &
onderhoud van) inrichting van
winkelgebieden etc.).
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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.

19/05/21: 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.

Cie 02/06/21: wethouder Vermeer zegt toe
na te gaan wat de uitkomst van de gevoerde
gesprekken is en wat het college daar
verder mee gaat doen.
Cie 24/11/21: wethouder Vermeer blijft bij
zijn standpunt van enkele weken geleden.
Door wat er deze zomer allemaal is gebeurd
zijn er wat zaken vertraagd. De wethouder
is van mening dat men hier op het niveau
van de eigen gemeente naar moet kijken.
Als er initiatieven zijn die regio breed
genomen worden en waar de gemeente bij
kan aanhaken, dan stelt het college dat
zeker voor aan de raad. Maar op dit moment
staat de wethouder niets anders te doen dan
hetgeen de raad hem heeft opgedragen, dat
is om met de ondernemers in gesprek te
gaan over de stickers. De wethouder is van
plan om woord te houden.
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21/09/21: project loopt vanuit de
Rabobank/ Parkstad. Hetgeen hier
geleerd wordt kunnen wij in het
Heuvelland toepassen. Aan te raden is
wel om aansluiting te zoeken en binnen
Zuid-Limburg geen eigen “brands” te
ontwikkelen.

Datum raad
13.12.21

Datum cie
24.11.21
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Zienswijze BIZ Valkenburg ten aanzien van
de ontwikkelvisie Kern Berg

Wethouder Vermeer wil nu geen uitspraken
doen over de inhoud van de ingediende
zienswijze maar zegt toe dat er ambtelijk
zeer uitgebreid wordt gekeken naar de
aangedragen argumenten. Het ambtelijke
advies wordt vervolgens in het college
besproken. De wethouder stelt voor dat de
commissie daarna op de hoogte wordt
gebracht van het standpunt van het college.
Er werd gevraagd wanneer er mogelijk
planschadeclaims worden ingediend. Om
hier een beeld over te krijgen vindt de
planschadeclaim analyse plaats. Zodra dit
inzichtelijk is wordt de raad daarover
geïnformeerd. Wethouder Meijers gaat
ervan uit dat dit ergens begin juni 2022 zal
zijn.

In het reguliere overleg met de BIZ is
hierover doorgesproken. De BIZ geeft
terecht een aantal aandachtspunten aan,
maar deze komen aan bod in een
volgende fase. Of die fase nog gaat
komen zal gaan afhangen van de verdere
voortgang van het besluitvormingsproces
rondom de gebiedsvisie Berg later in
2022.

Voorstel college betreffende Valkenburgs
planologisch Erfgoedbeleid

Brief (266) van de VNG inzake ledenbrief
wijziging model Huisvestingsverordening;
toevoeging regels toeristische verhuur

Voor wat betreft het gevraagde tijdspad kan
wethouder Vermeer zich vinden in het
voorstel van de voorzitter om dit punt
aanstaande dinsdag mee te nemen richting
het college en dat er dan een planning voor
dit stuk wordt gemaakt. Hij zal het college
vragen of het mogelijk is hier een datum
aan te verbinden en de commissie daarover
te informeren.
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Rondvraag fractie PGP inzake gevolgen
COVID-19 voor horeca

Wethouder Vermeer zal de door de fractie
PGP gestelde vragen voorleggen aan het
college. Zelf vraagt de wethouder zich af
hoeveel zin het heeft om een inspanning te
leveren waarvan men het antwoord al weet.
Want dit is landelijk beleid en aan de
minister vragen of hij een uitzondering wil
maken voor de gemeente Valkenburg aan de
Geul of dat hij op verzoek van de gemeente
Valkenburg aan de Geul een uitzondering
maken voor heel Nederland, heeft
waarschijnlijk geen kans van slagen. Deze
commissie zal het antwoord van het college
moeten afwachten want daar gaat de
wethouder niet alleen over.
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