Raadsinformatiebulletin
Valkenburg, 25 januari 2021
Betreft: Update m.b.t. het coronavirus en de bestrijding daarvan – nr. 1 van 2021
Registratienummer: 20.05

Geachte leden van de raad,
Middels deze raadsinformatiebrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot
het coronavirus en de bestrijding daarvan. Deels is de informatie in deze brief afkomstig van de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).
Met de start van het vaccineren gloort er licht aan de horizon. Echter, met de intrede van de ‘Britse
coronavirusvariant’ en bovendien de verlenging van de huidige lockdown maatregelen tot tenminste
9 februari ’21, wordt ook duidelijk dat we er voorlopig nog niet zijn. Op 20 januari 2021 scherpte
het kabinet de maatregelen verder aan vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten. Meest in het oog
springend hierbij is het Kamerbesluit om per zaterdag 23 januari ’21 een avondklok in te stellen.
Actualiteit burgemeestersoverleg
Zoals u weet neemt de burgemeester deel aan het burgemeestersoverleg1. Op 15 januari hebben we
het verantwoordingsverslag van de voorzitter veiligheidsregio Zuid-Limburg besproken. U vindt dit
verslag via: https://publicaties.vrzl.nl/verantwoording2020. Vragen na ontvangst van dit verslag kunnen
tot en met 5 februari 2021 worden gericht aan gemeenten@vrzl.nl onder vermelding van
‘verantwoording’. Een schriftelijke reactie op uw vragen kunt u dan uiterlijk 26 februari 2021
verwachten. Vragen kunnen tevens worden gesteld tijdens het webinar ‘Verantwoording voorzitter
Veiligheidsregio Zuid-Limburg’ dat op 25 januari om 17u live te volgen is via:
https://youtu.be/7Me72jBRIEc. Via dezelfde link kunt het webinar ook achteraf terugkijken.
Carnaval
In het najaar hebben de burgemeester en alle carnavalsverenigingen in Valkenburg aan de Geul in
goed overleg gezamenlijk besloten dat alle vergunningplichtige carnavalsactiviteiten niet op
traditionele wijze door zullen gaan. Ook regionaal en landelijk is aangegeven dat er dit jaar geen
sprake kan zijn van georganiseerde vergunningplichtige evenementen tijdens het carnavalsweekend
(12 t/m 17 februari 2021). Nu het carnavalsweekend nadert en de huidige lockdown maatregelen tot
en met 9 februari 2021 gelden, blijven er zorgen over de resterende risico’s en mogelijke ongewenste
gebeurtenissen tijdens dit weekend. In het burgemeestersoverleg van 22 januari hebben we als
burgemeesters van Zuid-Limburg besproken de risico’s van het naderende carnavalsweekend in de
huidige context in te schatten, en voor de realistische en “worst case” scenario’s, zo veel als mogelijk
uniforme (in ieder geval voor de provincie Limburg), preventieve en mitigerende maatregelen voor te
bereiden.
Monitoring noodopvang Zuid-Limburg en Valkenburg aan de Geul
Over de hele linie wordt er momenteel massaal gebruik gemaakt van de noodopvang, waarbij er in de
gehele regio een vermeerdering van de vraag is ten aanzien van de eerste lockdown. Scholen geven
aan dat de druk enorm is. Het afstandsonderwijs combineren met de drukke noodopvang, met minder
personeel door ziekte of quarantaine is een complexe uitdaging. In de gemeenten afzonderlijk wordt
er geanticipeerd op de knelpunten die ontstaan, zoals: noodopvang die vol is, opvang van AMC
kinderen of kinderen met een taalachterstand, gebrek aan digitale middelen en de verschillen in de
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zowel vooraf als achteraf te betrekken bij het beleid. Soms zijn besluiten achteraf toegelicht, met name bij landelijke
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bijvoorbeeld specifiek over infectieziektebestrijding. Tenslotte is het burgemeestersoverleg gebruikt om zaken af te stemmen
voor wat betreft de impact op de gemeentelijke organisatie.

invulling van het afstandsonderwijs. Net als in de rest van de regio constateren we dat in Valkenburg
aan de Geul gedurende deze lockdown meer gebruik wordt gemaakt van de noodopvang bij scholen
door ouders met cruciale beroepen.
Evenementen
Bij de VRZAL komen verschillende vragen over het, op termijn, weer toestaan van evenementen. De
VRZL constateert dat het perspectief hiervoor momenteel ontbreekt en vraagt zich af of
veiligheidsregio’s, samen met het netwerk evenementen coördinatoren een rol kunnen spelen in het
creëren van dit perspectief. Antwoord op deze vraag is dat het Rijk in principe aan zet is. Dit zorgt voor
diverse dilemma’s op dit moment. In de branche, maar ook bij ons als overheden zelf
(vergunningstrajecten starten, capaciteiten plannen etc.). Vanuit onze regio speelt bovendien dat
eventuele maatregelen en ontwikkelingen steeds in samenhang met maatregelen in Duitsland en
België moeten worden beschouwd. We houden u op de hoogte van relevante ontwikkelingen.
Sfeerbeelden uit de operatie
Onder de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) is een ministeriële regeling uitgewerkt.
Reizigers die vanuit hoog-risicogebieden naar Nederland reizen moeten vanaf 29 december 00:00
uur 2020 een negatieve COVID-19 testuitslag kunnen tonen. Dit is één van de Nederlandse
maatregelen om de import en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De
verantwoordelijkheid voor naleving van deze maatregel ligt bij de luchtvaartmaatschappijen die op
Nederland vliegen. Ook op Maastricht Aachen Airport zijn controles ingeregeld om te controleren of
aan deze maatregel wordt voldaan.
Actuele Euregionale informatie
Binnen het Interreg-project PANDEMRIC, dat als doel heeft de grensoverschrijdende samenwerking
ten tijde van een pandemie te versterken, hebben ITEM 2, de Euregio Maas-Rijn en EMRIC3 een tool
ontwikkeld voor burgers. Daar staan antwoorden op vragen over de richtlijnen betreffende reizen
naar het aangrenzende buitenland. Deze tool is te vinden op https://euregio-mr.info/nl/ en op
pandemric.info. De Q&A op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is eveneens hierop
gebaseerd.
Lokale ondernemersbelastingen
Met betrekking tot de precariobelasting en de reclamebelasting in 2021 worden voorlopig nog geen
aanslagen verstuurd. Voor toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie houden we dezelfde lijn
aan als in 2020. Deze belastingen zullen dus wel worden geïnd, aangezien deze belasting betrekking
heeft op het daadwerkelijk aantal bezoekers. Dit aantal, dus ook de inkomsten die hieruit
voortvloeien zullen door de verlenging van de lockdown ook in de eerste helft van dit jaar
aanzienlijk lager zijn. Het college zal nog een overweging maken over eventuele aanvullende
financiële maatregelen in 2021. Het uitgangspunt daarbij is dat de Rijksoverheid als eerste aan zet
is. Indien noodzakelijk kunnen er op individueel niveau afspraken worden gemaakt over
betalingstermijnen en dergelijke.
WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen
De Waarderingskamer heeft ingestemd met het bekend maken van de WOZ-waarden voor 2021 voor
inwoners en bedrijven van alle deelnemende gemeenten in BsGW. Deze belastingaanslagen worden
in de tweede helft van februari door BsGW verstuurd. BsGW adviseert inwoners die denken dat hun
WOZ-waarde te hoog is vastgesteld niet direct bezwaar te maken maar eerst contact op te nemen
met BsGW. BsGW-taxateurs geven graag toelichting en beoordelen kosteloos of de WOZ-waarde
correct is vastgesteld.
Tegemoetkoming Rijk
In de jaarrekening 2020 worden de Corona gerelateerde kosten en minder baten voor onze
gemeente volledig in beeld gebracht. Vanuit de Rijksoverheid is aangegeven dat op basis van de
jaarrekening van gemeenten een afrekening zal volgen. Dit zal niet eerder dan in het derde
kwartaal van 2021 plaats vinden, aangezien de jaarrekeningen pas in juli worden vastgesteld.
Lokale sfeerbeelden
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ITEM, Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility
EMRIC, Euregio Maas-Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing

Op mooie dagen en in de weekenden zijn er in het centrum van Valkenburg redelijk wat mensen op
de been. De horeca die een afhaalfunctie exploiteert, trekt behoorlijk wat mensen aan, waarbij de
naleving van de coronamaatregelen niet altijd wordt gewaarborgd. Daar waar nodig wordt
handhavend opgetreden, wat in het ergste geval kan leiden tot een tijdelijke sluiting van een
horeca-inrichting. Maar ook in het buitengebied is het op mooie dagen en in de weekenden druk met
wandelaars en fietsers. Hotspots zijn dan de Geulweg, het Ingendael, de Oosterweg en het
Gerendal. Ook dan worden de coronaregels niet altijd nageleefd, met name op het gebied van
groepsvorming. Daar waar nodig worden mensen aangesproken op hun gedrag.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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