Raadsadviescommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Conceptverslag van de vergadering de dato 26 november 2018
Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:
Leden:
College:
Directie:
Ambtenaren:

W. Weerts
J. Pluijmen
N. Dauven(AB), M. Knubben(CDA), J. Kleijnen(VSP), H. Baaij(PGP)* en B. Rooding-Eurlings(VVD)
burgemeester J. Schrijen en algemeen directeur/gemeentesecretaris L.T.J.M. Bongarts
--G. Neelis, M. Vrösch en R. Linkens

Afwezig:

C. Fulmer-Bouwens

*plaatsvervanger(ster) voor een afwezig lid
De geluidsbestanden en andere bijlagen van deze vergadering kunt u raadplegen bij de betreffende agendapunten in iBabs.

Nr.

Onderwerp

Behandeling

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen van harte welkom en meldt aanwezigheid conform
bovenstaand overzicht.

2.

Spreekrecht Burgers

Voor het spreekrecht zijn geen aanmeldingen ontvangen.

3.

Vaststelling van de agenda / aanmelden
punten voor de rondvraag

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Voor de rondvraag zijn geen vragen ingediend.

4.

Vaststellen van het verslag van de
commissie ABA de dato 17 september
2018
Actielijst

Naar aanleiding van het aangeboden conceptverslag zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen. Het verslag wordt
ongewijzigd vastgesteld.

5.

De meest geactualiseerde actielijst is in iBabs geplaatst.
Inbreng J. Kleijnen inzake Wet boete en maatregelen.
Beantwoording burgemeester Schrijen inzake:
 Wet boete en maatregelen en terug en invordering sociale zekerheid: deze wet was van 31 december 1997 tot
9 mei 2006 van kracht. Wellicht bedoelt lid J. Kleijnen de Wet bestuurlijke boete. Deze wet is geschikt voor
kleine overtredingen. De bestuurlijke boete wordt door de gemeente zelf opgelegd en uitgevoerd. Beleid en

1



handhaving zijn in één hand. De bestuurlijke boete kan worden gebruikt voor handhaving van de APV. Binnen het
handhaven van onze APV kan worden gekozen voor de bestuurlijke bestrafbeschikking. Het verschil ten aanzien
van de bestuurlijke boete is erin gelegen, dat bij de bestuurlijke bestrafbeschikking, de afhandeling hiervan
buiten de gemeente om gaat (dit loopt via het OM). Momenteel loopt regionaal wel een project bestuurlijk
afpakken. De gemeente maakt dus geen gebruik van de bestuurlijke boete, de gemeente maakt gebruik van de
bestuurlijke bestrafbeschikking. Dit betekent dat de gemeente geen geld kwijt is aan administratieve zaken.
Elektronische weg van bezwaarschriften: de wijze waarop besluiten bekend worden gemaakt is niet gewijzigd,
het is alleen een extra mogelijkheid om een bezwaar in te dienen. Dit kan via de elektronische weg.

Reactie lid J. Kleijnen.
6a.

Presentatie inzake regeldrukvermindering
omgevingsverordening door G. Neelis,
projectleider

Aan de hand van een power point presentatie licht de heer Neelis het traject en de inhoudelijke wijzigingen toe.
Reactie leden M. Knubben en N. Dauven.
Beantwoording de heer G. Neelis inzake: omgevingsplan is hiermee gedeeltelijk gereed, omgevingsvisie is niet
verplicht, om ruimte te kunnen scheppen voor bepaalde zaken moet de omgevingsvisie heel globaal zijn, de
omgevingsvisie is met name van belang voor bestemmingsplannen, verordening kwaliteit VTH ziet toe op de eisen
die worden gesteld aan de uitvoering van de vergunningverlening en de uitvoering van toezicht en handhaving,
fysieke leegomgeving is een vaag begrip en de wetgever doet een voorstel om dit scherper in te kaderen zodat
gemeenten weten hoever ze daarmee kunnen gaan c.q. welke zaken men kan opnemen in de verordening, sommige
verordeningen zijn volledig herschreven maar er is niet voorbijgegaan aan de essentie, de welstandsnota is niet veel
veranderd hij is alleen handzamer gemaakt, het is mogelijk de nieuwe welstandsnota pas in het voorjaar te
behandelen, de beleidsnota terrassen is al voor groot deel onderdeel van welstandsnota, in beleidsregels terrassen
wordt nu al verwezen naar de welstandsnota, afwijkende schenktijden voetbal en hockeyverenigingen ten opzichte
van tennisverenigingen is een politieke vraag, detailhandel verbod na 19.00 uur op Goede Vrijdag en 4 mei en niet
op overige feestdagen is een politieke vraag, processie heeft betrekking op vrijheid van godsdienst, schriftelijke
toestemming om te mogen stoepkrijten, in het kader van Art. 2.10.3.1 verbod afsteken vuurwerk zijn nog geen
locaties aangewezen.
De voorzitter dankt de heer Neelis voor zijn presentatie. De power point presentatie staat in iBabs.

6 b.

Voorstel college betreffende
Regeldrukvermindering
Omgevingsverordening

Inbreng eerste termijn leden M. Knubben, H. Baaij, B. Rooding-Eurlings en J. Kleijnen.
Beantwoording/constatering/toezeggingen burgemeester J. Schrijen inzake:
 Afwijkende schenktijden voetbal en hockeyverenigingen ten opzichte van tennisverenigingen: dit heeft te maken
met de trainingstijden.
 Detailhandel verbod na 19.00 uur op Goede Vrijdag en 4 mei en niet op overige feestdagen: dit is geregeld in de
Winkeltijdenwet.
 Aanwijzen plekken vuurwerkverbod: het college heeft nog geen plekken aangewezen.
 Controle: niet alles wordt gelijktijdig gecontroleerd.
 Tot stand brengen ideale samenleving: dit gebeurt niet door inmenging van de overheid, het is aan de inwoners
zelf. Gelukkig kan de politie in sommige gevallen gebruikmaken van dit soort regels, maar het is niet mogelijk
om te allen tijde afdoende handhavingscapaciteit te hebben om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed
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gedraagt. Er worden bekeuringen uitgeschreven en de burgemeester zegt toe hier samen met lid J. Kleijnen naar
te kijken.
Regelgeving rondom stoepkrijten: strikt formeel mag het niet zonder toestemming van de eigenaar.
Er werd voorgesteld het onderdeel welstandsnota uit deze nota te halen.
Betrekken inwoners bij dit soort kleine verschillen: eigenlijk verandert er qua inhoud heel weinig. Burgers van
Nederland worden geacht de wetten te kennen, maar dit is natuurlijk niet het geval. Het uitnodigen van
inwoners om hier samen naar te kijken lijkt de burgemeester dan ook niet zinvol.
Balans tussen hetgeen de gemeente regelt en hetgeen de gemeente niet regelt: als men overal een vergunning
voor moet aanvragen kan men het beste maatwerk leveren. In het geval van algemene regelgeving, gaat het om
een regel waar iedereen zich aan moet houden en dan kan er minder maatwerk geleverd worden. Als met meer
algemene regelgeving wordt gewerkt, verschuift het werk van vergunningverlening naar het handhaven van de
algemene regels. Kortom, het is zoeken naar balans. In de loop der tijd komen er nieuwe onderwerpen aan de
orde, daar wordt dan naar gekeken terwijl andere onderwerpen verdwijnen.
De burgemeester beaamt dat mensen het zodanig kunnen ervaren, dat zij door deregulering worden geschaad in
hun rechten. Ook hierin dient een balans gevonden te worden en daar heeft het college de raad voor nodig.
Naleving: soms is het nodig om actie- en projectgericht te proberen sommige zaken eruit te krijgen.

Reactie lid J. Kleijnen.
Inbreng tweede termijn leden M. Knubben en N. Dauven.
Beantwoording de heer G. Neelis:
 De welstandsnota maakt geen onderdeel uit van de omgevingsverordening.
Reactie lid B. Rooding-Eurlings en H. Baaij.
De commissie adviseert het presidium het voorstel door te leiden naar de raad (hamerstuk), waarbij aangetekend
wordt dat de nota gewijzigd zal worden voor behandeling in de raad. Het onderdeel inzake de welstandsnota wordt
eruit gehaald en wordt apart behandeld in voorjaar 2019.
7.

Voorstel college betreffende vaststellen
gewijzigde verordening rechtspositie
wethouders, raads- en commissieleden

Inbreng eerste termijn leden J. Kleijnen en M. Knubben.
Beantwoording/ toezeggingen burgemeester J. Schrijen inzake:
 Fractievergoedingen: de huidige fractievergoeding wordt via de herziening van de verordening recht op
ambtelijke bijstand onder de loep genomen.
 Gebruik elektrische auto’s en fietsen: het is de raadsleden toegestaan hier gebruik van te maken buiten de
kantooruren. Als de raadsleden bijvoorbeeld ’s avonds naar een vergadering in Maastricht moeten, dan zouden
ze kunnen carpoolen met zo’n elektrische auto. Indien men er gebruik van wil maken dient men daartoe een
aanvraag in te dienen en een overeenkomst te tekenen, net zoals bij een autoverhuurbedrijf.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de tweede termijn.
De commissie adviseert het presidium het voorstel door te leiden naar de raad (hamerstuk).
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8.
8.a

Bespreekpunten:
Raadsinformatiebulletin (34) Stand van
zaken vriendschapsband Jiangyou City

Inbreng leden H. Baaij en J. Kleijnen.
Beantwoording burgemeester J. Schrijen inzake:
 Milieudoelstellingen in China: de vorige keer werden de deelnemers in een volledig elektrische bus rondgereden.
De gemeente gaf aan dat men deze bussen onder andere heeft gekocht omdat men iets wil doen tegen
luchtvervuiling.
 Leefomstandigheden/mensenrechten in China: met dit thema heeft het college zich tot dusver niet
beziggehouden. Misschien is dit wel mogelijk als de relatie zich verder ontwikkeld heeft.
 Over een paar jaar wordt pas duidelijk of de investeringen positieve effecten hebben opgeleverd.
 De burgemeester heeft de praalwagen ook nog niet gezien. Vermoedelijk komt deze pas het volgende jaar.
Reactie leden H. Baaij, J. Kleijnen en M. Knubben.
De voorzitter vult aan dat dit project een uitvoering is van een genomen raadsbesluit.

8.b

8.c

8.d

8.e

Raadsinformatiebulletin ( 36)
Veiligheidsregio Zuid-Limburg inzake de
ontwikkelingen van de brandweerzorg
Zuid-Limburg

Inbreng leden N. Dauven en J. Kleijnen.

Raadsinformatiebulletin (45) Invoering
spreekuur voor organisatoren van
evenementen
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid
Valkenburg aan de Geul 2018-2019

Er wordt geen nadere informatie gevraagd.

Stand van zaken samenwerking
politie/handhavers

Mededelingen burgemeester Schrijen inzake:
 De afdeling VTH, de politie en de wijkagenten komen vaak bij elkaar. Vanaf de afgelopen maanden hebben de
wijkagenten meer tijd beschikbaar om hun taken uit te kunnen voeren.
 Als het gaat om een selectie van een wijkagent is afgesproken dat de afdeling VTH mag meedoen in de
selectiecommissie. En als het gaat om een selectie van een boa, mag iemand van de wijkagenten meedoen in de

Beantwoording burgemeester J. Schrijen:
 Kosten verdeelsleutel: dit thema speelt al diverse jaren, eigenlijk al vanaf de regionalisatie van de brandweer.
Alle burgemeesters hebben hier 4 halve dagen aan besteed. De burgemeesters zijn ervan overtuigd geraakt dat
er op basis van de bijdrage uit het Gemeentefonds een goede verdeling gemaakt kan worden. Een andere optie
is de verdeling te berekenen op basis van het aantal uitrukken of incidenten in een gemeente, maar die
verdeelsleutel is slecht voor de gemeente Valkenburg aan de Geul. Een andere optie is de verdeling te
berekenen op basis van de inwonersaantallen. Daar wordt nu weer verder aan gerekend en dan zouden de raden
in januari tijdens een informatiebijeenkomst worden geïnformeerd over de uitkomsten van deze modellen.

Inbreng lid J. Kleijnen.
Beantwoording burgemeester J. Schrijen:
 Vanuit het plan dat de raad in het verleden heeft vastgesteld is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het
college wilde de raad op de hoogte brengen van het uitvoeringsprogramma. De chef van basiseenheid
Heuvelland komt een keer per jaar langs en de burgemeester stelt voor om dan met hem alles op een rijtje te
zetten.
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selectiecommissie. Hiervoor is gekozen om het gevoel van ‘samen’ tot uiting te brengen.
8.f

Stand van zaken bezwaarschrift
Rosaliesbergpad (brief Stichting De
Rotswoning van 28 augustus 2017)

Mededelingen/toezegging burgemeester Schrijen inzake:
 Historie: in het verleden liep de wandelvierdaagse over de Wippertse Heide. Er was aan de paden gewerkt en
dat riep de vraag op of het uitvoeren van die werkzaamheden zomaar mocht. Dat is later allemaal opgelost.
Daarna heeft de gemeente een bezwaarschrift ontvangen waarin werd gesteld dat er een vergunning moest
worden aangevraagd om te legaliseren wat er nu ligt. Vanuit goede wil is toen aangegeven dat de gemeente
bereid is zelf de vergunning aan te vragen. Maar daar zit een hele discussie achter, of in de erfpachtnota alleen
de grot verhuurd is of ook het bovendek.
 Inmiddels hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de burgemeester, een ambtenaar en de stichting
maar dit heeft tot dusver niets opgeleverd. Het college wacht nu de uitspraak in hoger beroep tussen de
stichting en Cave Geulhem af.
 Het college zou het liefst een nieuwe erfpachtovereenkomst opstellen, waardoor alle onduidelijkheden van de
erfpachtovereenkomst uit 1990 er uitgehaald worden. Maar dit bleek niet acceptabel, nu moet het college iets
anders bedenken om de communicatie weer op te pakken.
 Commissie en raad worden op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen.

8.g

Stand van zaken samenwerking

Mededelingen burgemeester J. Schrijen inzake:
 Tripool: de gemeenten Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen hebben door hoogleraar de heer L. Soete een
rapport laten opstellen. Nu is er een initiatief om te kijken of de heer L. Soete de andere (groene) gemeenten
bij elkaar kan brengen. Dit loopt en het college vindt dit een goede beweging. Het beste zou zijn om alle 10 de
groene gemeenten erbij te betrekken.
 Lijn 50 gemeenten: het college probeert Valkenburg onder de aandacht te brengen bij de lijn 50 gemeenten. De
gemeente Meerssen maakt de beweging naar een ambtelijke samenwerking met Maastricht, dit kan een
voorbode zijn van bestuurlijke samenwerking. De colleges van Voerendaal en Gulpen-Wittem komen een keer
langs en het college heeft alle colleges uitgenodigd een bezoek te brengen aan de kerstmarkten in de grotten.
Zodra daar meer uitkomt dan alleen praten, brengt de burgemeester de raad daarvan op de hoogte.
Reactie lid J. Kleijnen.

8.h

Stand van zaken Agenda Valkenburg

Mededeling burgemeester J. Schrijen inzake:
 In het verleden omvatte deze agenda 10 punten, met de opening van het Walramplein valt een punt weg.
 Stand van zaken Ignatiusvallei: hierover heeft de burgemeester nu niets te melden.
 Stand van zaken Croix de Bourgogne: voor de kerst vindt er nog een gesprek plaats met de projectontwikkelaar.
 Op korte termijn moet samen met de raad nagedacht worden over het vervolg van Agenda Valkenburg, mede
omdat men voor de Provinciale Statenverkiezingen staat. Door het nieuwe provinciebestuur wordt een
programma gemaakt en dan zou het goed zijn als Valkenburg een van de meest bevriende partijen is. In het
verleden heeft de provincie immers veel mogelijk gemaakt en men moet proberen dit naar de toekomst toe ook
te borgen. Het lijkt de burgemeester verstandig om in het 1e kwartaal van 2019 de nieuwe doelen en
strategische projecten op papier te zetten en de provincie uit te nodigen om samen tot zaken te komen.

9.

Gewestelijke aangelegenheden

Er zijn geen zaken te melden.
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10.

Rondvraag

Voor de rondvraag zijn geen vragen ingediend.

11.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter rond uur 20.52 uur de vergadering. Hij dankt de aanwezigen voor
hun inbreng.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissies Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden op 29 januari 2019.

W. Weerts,
voorzitter

J. Pluijmen,
griffier
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