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Eerste termijn raadsvergadering 12 juli 2021
8. Voorstel college betreffende vaststellen jaarstukken dienstjaar 2020.
Voorzitter, aanwezigen en livestreamers,
Dank aan het college en de ambtenaren voor de duidelijke beantwoording van onze
technische vragen.
Wij hebben nog een aanvullende opmerking over de beantwoording:
We hebben gevraagd naar het opstellen van het horecabeleidsplan en kregen als antwoord
en ik citeer “er is geen sprake van het opstellen van een horecabeleidsplan”.
Dit verbaast ons zeer, zeker omdat er op 8 november 2016 een motie is aangenomen,
geïnitieerd door de VVD, om te komen tot een horecabeleidsplan en deze motie nog steeds
is opgenomen in het overzicht aangenomen moties.
Graag uitleg van de wethouder.
Vanuit de VVD nog een aantal vragen met betrekking tot de toelichting op de balans, post
voorzieningen op bladzijde 134:
Het is gebruikelijk en zelfs verplicht dat voorzieningen voor dubieuze debiteuren niet onder
de balanspost voorzieningen worden gepresenteerd maar rechtstreeks in mindering worden
gebracht op de balanspost debiteuren/vorderingen.
De specificatie van het verloop in de voorzieningen op pagina 134 geeft ons aanleiding tot de
volgende vragen:
 Op welke debiteuren heeft de toevoeging in 2020 aan de voorziening dubieuze
debiteuren ter hoogte van € 1.056.456 betrekking en hoe is deze toevoeging
vastgesteld?
 Waarom is de kolom “in mindering op activa” voor de posten dubieuze debiteuren;
dubieuze debiteuren sociale zaken; niet WWB-debiteuren sociale zaken en
debiteuren TOZO niet ingevuld?
Door het niet invullen van de kolom “in mindering op activa ultimo 2020” wordt er afgeweken
van de consistente gedragslijn (zie ook toelichting op balanspost ultimo 2019) en ontstaat er
een verschil tussen de balanspost voorzieningen en de specificatie van het verloop van
€ 1.641.361,Graag een toelichting van de wethouder.
De accountantsverklaring is positief, daar hoeven we dus niets over te zeggen.
Tot zover in eerste termijn.
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9. Voorstel college betreffende kadernota 2021-2025
Voorzitter, aanwezigen, livestreamers,
Voor ons ligt de kadernota 2021-2025.
Een blik naar de toekomst, die onzeker is door de pandemie die nog steeds de hele wereld
in zijn greep heeft. De lockdown die sinds oktober 2020 is ingezet en we nog steeds
maatregelen hebben die ons beperken in onze vrijheid, zij het dat dit wel voor een doel is,
namelijk de onbetaalbare volksgezondheid.
We staat even stil bij allen die we in het afgelopen jaar hebben moeten missen en realiseren
ons des te meer hoe waardevol gezondheid is.
Dan de voorstellen in de kadernota.
De laatste kadernota van dit college en deze raad.
Daarover kunnen we kort zijn, en dat bent u ook gewend van de VVD.
We hebben een aantal technische vragen gesteld en onze dank aan college en ambtenaren
voor de duidelijke beantwoording. Op de vragen waarbij het antwoord ontbreekt komen we in
deze eerste termijn terug.
Evenals in alle andere gemeenten is de mate van onzekerheid bij het opstellen van de
financiële meerjarenplanning tot 2025 wederom groot.
Deze onzeker factoren worden met name beïnvloed door de volgende vraagpunten:
- a.wanneer krijgt Nederland een nieuwe regering en komt er duidelijkheid over de
onzekerheid met betrekking tot de uitkeringen uit het gemeentefonds;
- b. komt er licht in de Covid-19 tunnel of komen er nog meer financiële tegenvallers?
In vergelijking met de kadernota 2020 bestaat er niet veel verschil ten aanzien van de
gesignaleerde onzekerheden.
Voor Nederland wordt in 2021 alweer een groei verwacht van 3,5% en deze groei zal naar
alle waarschijnlijkheid in 2022 doorzetten. Belangrijke elementen hierbij zijn de bestedingen
van de huishoudens en de ontsparingen.
Wij hopen van ganser harte dat met name de lokale toeristische sector, de retail en de
horeca flink zullen opleven bij de stijgende bestedingen want dat pakt voor onze gehele
gemeente gunstig uit.
(4.1.1) Algemene financiële ontwikkelingen Covid-19 in 2021
Het voorstel om het positieve resultaat 2020 toe te voegen aan de Covid-19 reserve lijkt ons
logisch. Een eventueel overschot van deze reserve zou in 2022 weer teruggestort kunnen
worden in de algemene dekkingsreserve, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rond
Covid-19. Is het een mogelijkheid om dit te investeren in een plan om Valkenburg aan de
Geul weer op te starten?
(4.1.2) Concrete voorstellen financiële maatregelen Covid-19 in 2021
Om de financiële gevolgen van Corona voor ondernemers, verenigingen, instellingen en
daarmee dus ook de inwoners van onze gemeente te verzachten hebben gemeenteraad en
college in 2020 gezamenlijk besloten tot een aantal maatregelen.
Ook dit jaar heeft Corona grote impact, ook op onze gemeente. Denk maar eens aan de
grote personeelstekorten in de horeca waardoor zaken dicht moeten blijven op het moment
dat ze eindelijk weer open kunnen.
Aanvullend op de landelijke maatregelen doet het college een aantal voorstellen:
- de precariobelasting niet opleggen over 2021 tot en met 30 juni en voor de eventuele
uitbreiding van de terrassen geen aanvullende precario te heffen, in 2021 niet over te gaan
tot de heffing van de reclamebelasting en de huurnota’s van verhuur voor gemeentelijke
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eigendommen aan verenigingen en maatschappelijke instellingen kwijt te schelden voor een
periode van zes maanden.
Daar staan wij als VVD natuurlijk helemaal achter, sinds het begin van de corona-crisis
hebben wij ons hier al voor ingezet.
Voorzitter, de VVD stelt voor om deze maatregelen niet alleen voor het eerste halfjaar 2021
te realiseren, maar voor het hele jaar 2021, en tevens ook de huurvermindering voor
commerciële huurders en maatregelen voor de BIZ, zoals in 2020 besloten, ook voor 2021
toe te passen.
Wij zullen dan ook een motie indienen, samen met AB, PGP en VSP.
Daarnaast verzoeken we de wethouder in gesprek te gaan met de belangenverenigingen om
te bezien of dit afdoende is. En verzoeken wij het college om het contact met alle inwoners,
ondernemers, verenigingen en instellingen etc zo laagdrempelig mogelijk te houden om ons
allen door deze crisis te helpen.
(4.2.2) Kostenverhogingen programma Veiligheid, Toezicht en Handhaving
Wat kunnen wij concreet meer uitvoeren in het Integrale Veiligheidsplan en is deze
structurele verhoging voldoende om het plan in zijn geheel te kunnen uitvoeren? Zo nee,
welke onderdelen kunnen wij dan niet uitvoeren?
(4.3.1) Geluidswand Openluchttheater
Voor wat betreft de geluidswand Openluchttheater gaan wij in ieder geval akkoord met het
voorgestelde krediet, nu dit een verplichting is van de gemeente.
Daarnaast is er nog het onderdeel opwaardering van het OLT. Dat ligt nu niet voor, maar we
willen er toch iets over zeggen.
Het openluchttheater is een unieke parel in de theaterwereld. Nergens in Nederland is er een
openluchttheater dat zo prachtig is gelegen en dat er zo mooi uitziet. Niet in de laatste plaats
door het prachtige bladerdak waar onze raad een aantal jaren geleden op voorstel van de
huidige wethouder ETR geld voor heeft vrijgemaakt.
Door het theater geen opwaardering te geven heb je een gouden vlag op een modderschuit,
dat kan niet. De mensen van het theater hebben zelf een crowdfunding-actie gestart om hun
wensen financieel tegemoet te komen en waar veel mensen aan hebben meegedaan.
De opwaardering van het openluchttheater zal als onderdeel van de gebiedsvisie
Valkenburg-West worden opgepakt en we zien dat raadsvoorstel dan ook met vertrouwen
tegemoet om de toekomst van het Openluchttheater duurzaam veilig te stellen.
(4.3.2) Natuurontwikkeling Ingendael
In deze paragraaf wordt gesproken over een gemeentelijk kwaliteitsfonds waarbij de
middelen worden gekoppeld aan een uitvoeringsprogramma met projectenlijst en
prioriteitsvolgorde.
Onze vraag: wat is deze prioriteitenlijst en wie bepaalt de prioriteit? Verderop wordt
gesproken over een voorstel om een investeringskrediet te voteren. Komen hier ook
middelen uit het gemeentelijke kwaliteitsfonds ter beschikking?
(4.3.4) Kerstmark Gemeentegrot
Met betrekking tot de kerstmarkt in de gemeentegrot maar ook alle andere aan de
kerstmarkten in Valkenburg gerelateerde initiatieven hopen wij echt van ganser harte dat
deze dit jaar weer gewoon kunnen doorgaan. Laten we alles op alles zetten om dat te
realiseren!
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(4.4.1) Invulling taakstelling sociaal domein
Over dit versterkingsplan Sociaal Domein kunnen we kort zijn. Daar is in de extra
commissievergadering al uitvoerig over gesproken en we wachten het vervolg na de zomer
af.
(4.4.3) De bijdrageregeling buitensportverenigingen.
We hadden gehoopt dat dit voorstel nu al uitgewerkt voorlag, maar dat is helaas niet gelukt.
Wel hebben wij een aantal dagen geleden het raadsinformatiebulletin hierover ontvangen.
De VVD is met name blij dat de wethouder met de verenigingen in gesprek is gegaan. Dat
was een van de harde eisen die we in november hebben gesteld. En dan de uitvoering. Om
in plaats van de 1/3-regeling de verenigingen tegemoet te komen en er een 50-50 regeling
van te maken is een stap in de goede richting en toont dat er begrip is voor de signalen die
de verenigingen hebben afgegeven. Dat de verenigingen zich gehoord voelen vinden wij erg
belangrijk. Het is nu aan de verenigingen om een en ander te gaan uitwerken en weer met
de gemeente in gesprek te gaan. Helderheid en duidelijkheid is daarbij leidraad.
Voor VV Walram speelt daarbij ook de gebiedsvisie Oost, wat gebeurt er met de locatie van
VV Walram. Ook speelt voor SV Geuldal nog steeds de vraag wat er gaat gebeuren. Is het
vervolg van de regeling dat ze gedwongen worden om alles te laten zoals het nu is, terwijl ze
aan 1,5 veld niet genoeg hebben, of verder met Gulpen-Wittem het traject in te gaan of is er
toch nog een mogelijkheid om in Schin op Geul te blijven. Allemaal vragen waarbij we de
wethouder op het hart drukken de lijnen open te houden en de raad op de hoogte te houden
van het proces. We horen het allemaal graag in de eerste commissievergadering Sociaal
Domein na het zomerreces.
In het verlengde hiervan dienen alle raadsfracties samen een motie in om vooruitlopend op
de bijdrageregeling alvast Sjinborn uit het donker te halen.
(4.5.2) Herstel wandelpad Neerhem-Wilhelminaberg
Voor het herstel van het Wandelpad Neerhem-Wilhelminaberg, wordt verzocht om een
investeringskrediet van 130.000 te voteren. Dat klinkt als een groot bedrag voor een
wandelpad, echter hier wordt veel gebruik van gemaakt en we hebben zelf ter plekke kunnen
constateren dat het nu levensgevaarlijk is. Wij willen de verantwoordelijkheid niet nemen als
er ongelukken gebeuren omdat het niet is hersteld. Aan veiligheid zou je geen prijskaartje
moeten hangen. De jaarlijkse afschrijvingslasten zijn slechts 5.200 en als je dit gaat delen
door het aantal meters dat het pad lang is valt het nog mee. Wij zijn akkoord met dit voorstel.
(4.5.5) Aanleg kleinschalig OV-overstappunt Houthem
In tijden waarin zeer kritisch gekeken dient te worden naar uitgaven is de raming van
900.000 euro voor een OV-overstappunt discutabel. Er ontbreekt enige argumentatie wat nu
precies een OV-overstappunt is en wat nut en noodzaak hiervan zijn. Graag uitleg van de
wethouder en ook de stand van zaken van het gesprek op 9 juli.
(4.5.6) Openbaar toilet centrum
Met betrekking tot de realisatie van het openbaar toilet dat ook toegankelijk is voor
mindervaliden in het centrum zijn we als VVD natuurlijk volmondig akkoord.
(4.6.2) Belastingverhoging afvalstoffenheffing en onderzoek verlaging rioolheffing.
In de raad van november 2021 zal een eerste tariefstijging in het voorstel worden
opgenomen van 50,-- per perceel per jaar. Als wij het de tekst echter goed lezen zien wij dat
de verhoging in tranches zal plaatsvinden en dat dit de eerste is. 50,-- is wat de VVD betreft
meer dan genoeg, want waar eindigt dit? Dit standpunt zullen wij in november dan ook
bekrachtigen. Het onderzoek om de rioolheffing te verlagen steunen wij van harte.
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Met betrekking tot punt 4.6.2 hebben wij in onze technische vragen verzocht om een lijstje
met de niet genoemde onderdelen, de verwachte kosten en binnen welk budget/formatie
deze worden uitgevoerd plus, indien mogelijk, een tijdsschema van uiterlijke afronding.
Deze vraag is niet beantwoord. Onder punt 4.7 zijn deze niet genoemde onderdelen ook niet
opgenomen. Graag uitleg van de wethouder.
Verder zouden wij het college willen meegeven om aan 4.7 de financiële samenvatting naast
de kolom eenmalige kosten en de kolom structurele kosten een kolom toe te voegen met de
dekking, oftewel uit welk potje komt het geld.
Ook zou een overzicht van de hoogte van de bestemmingsreserves, onderuitputtingen etc
etc zorgen voor een compleet en begrijpelijk overzicht.
Tot zover in eerste termijn, dankuwel.

