Raadsvergadering d.d. 22 februari 2021
Betreft: ingekomen stukken en mededelingen.
A. Stukken ter kennisname.
1. Brief (1) d.d. 071220 van Platform Gemeenten en Digitale Connectiviteit inzake oprichting
Platform voor gemeenteraadsleden.
2. Brief (2) d.d. 071220 van KHN inzake oproep ‘geef de horeca toekomstperspectief’ en afschrift
brief aan Kabinet en Tweede Kamer.
3. Brief (3) d.d. 071220 van Huis voor de Kunsten Limburg inzake voortbestaan lokale, muzikale
infrastructuur.
4. Brief (5) d.d. 101220 van Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland inzake gerechtelijke
uitspraak einde aan het sedert 2016 geldende landelijk verbod op het professioneel gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.
5. Brief (6) d.d. 111220 van VNG inzake ledenbrief coronacrisis nr. 21.
6. Brief (7) d.d. 111220 van familie Houten-Andriolo inzake verkeersproblematiek Neerhem.
7. Brief (8) d.d. 151220 van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake coronacrisis
extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur.
8. Brief (9) d.d. 141220 van Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport inzake wijziging van
de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verzwaring van de maatregelen.
9. Brief (10) d.d. 141220 van VNG inzake ledenbrief maatregelen lockdown en kamerbrief.
10. Brief (11) d.d. 101220 van Universiteit Leiden inzake terugkoppeling resultaten onderzoek,
ideeën van gemeenteraadsleden ter verbetering van jeugdzorg.
11. Brief (12) d.d. 161220 van BsGW inzake afschrift brief aan minister BZK betreffende
Amendement-Omtzigt.
12. Brief (13) d.d. 161220 van VNG inzake ledenbrief coronacrisis nr. 22.
13. Brief (14) d.d. 161220 van VNG inzake ledenbrief ondersteuning voor toezicht- en
handhavingstaken bij gemeenten (tijdelijke banen).
14. Brief (15) d.d. 161220 van VNG ledenbrief inzake Ambtshalve verlengen beschermd wonen en
extramurale Wmo ondersteuning en aanleveren kostengegevens beschermd wonen.
15. Brief (16) d.d. 161220 van RUD inzake assessment interne organisatie en beheersinstrumenten.
16. Brief (17) d.d. 171220 van VNG inzake ledenbrief uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma.
17. Brief (18) d.d. 171220 van Traject inzake werkwijze Traject.
18. Brief (19) d.d. 171220 van Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland inzake Gerechtelijke
uitspraak landelijk verbod Gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte – modelmotie.
19. Brief (20) d.d. 171220 van VNG inzake ledenbrief Handreiking Leegstand te lijf 2.0 en VNG
Model Leegstandverordening (nieuw).
20. Brief (22) d.d. 181220 van GGD Zuid-Limburg inzake RIB COVID-19.
21. Brief (23) d.d. 181220 van Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers inzake afschrift brief aan
Brandweerkamer VNG.
22. Brief (25) d.d. 221220 van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake
circulaire wijziging per 1 juli 2020 van de bezoldiging van burgemeesters en wethouders en per
1 januari 2021 geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding en toelagen voor politieke
ambtsdragers van gemeenten.
23. Brief (26) d.d. 221220 van Omnibuzz inzake jaarplanning 2021.
24. Brief (27) d.d. 221220 van Provincie Limburg inzake begroting gemeente Valkenburg aan de Geul
2021.
25. Brief (29) d.d. 281220 van Regenboogteam inzake zorgvuldig ingeleide vragen t.a.v. nieuwe prik
en informed consent.
26. Brief (31) d.d. 020121 van Stichting Leven met de Aarde inzake biodiversiteit.
27. Brief (32) d.d. 060121 van VNG ledenbrief inzake opening mogelijkheid stellen tegenkandidaten
voor vacatures in VNG-bestuur en -commissies.
28. Brief (33) d.d. 070121 van Alliantie Tegen Uitbreiding MAA inzake maatschappelijke kosten
baten analyse (MKBA) over Maastricht Aachen Airport.
29. Brief (34) d.d. 110121 van KHN inzake vervolg actie heropening.
30. Brief (35) d.d. 150121 van Veiligheidsregio Zuid-Limburg inzake schriftelijk jaarverslag
voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

31. Brief (37) d.d. 150121 van IN Retail inzake dringende oproep help winkelondernemers
overleven.
32. Brief (38) d.d. 180121 van VkkL inzake verhuisbericht.
33. Brief (39) d.d. 140121 van Inspectie van het Onderwijs inzake jaarverantwoording kinderopvang.
34. Brief (40) d.d. 200121 van KHN inzake heropeningsplan en meer steun voor horeca hard nodig.
35. Brief (41) (z.1184017) d.d. 200121 van Schutterij St. Mauritius Schin op Geul inzake oproep tot
gemeentelijke ondersteuning met de beschikbare rijksmiddelen.
36. Brief (42) d.d. 220121 van VNG inzake ledenbrief coronacrisis nummer 23.
37. Brief (43) d.d. 220121 van VNG inzake ledenbrief ondersteuning gedupeerde ouders
kinderopvangtoeslagaffaire.
38. Brief (44) d.d. 250121 van Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit inzake 1e Nieuwsbrief
Platform Gemeenten Digitale Connectiviteit over rapport Gezondheidsraad en recente
ontwikkelingen.
39. Brief (45) d.d. 260121 van We Love MAA inzake MKBA Maastricht Aachen Airport
maatschappelijke kosten 180 miljoen euro lager.
40. Brief (46) d.d. 260121 van VNG inzake ledenbrief coronacrisis nummer 24.
41. Brief (47) d.d. 270121 van gemeente Stadskanaal inzake vooraankondiging De Analyse.
42. Brief (48) d.d. 270121 van Actiecomité Raden in Verzet inzake voortgangsnotitie Raden in
Verzet januari 2021.
43. Brief (49) d.d. 280121 van VNG inzake digitaal VNG Jaarcongres 2021 en enquête.
44. Brief (50) d.d. 290121 van VNG inzake ledenbrief bekendmaking ontbreken tegenkandidaten
voor VNG-bestuur en -commissies.
45. Brief (51) d.d. 290121 van VNG inzake raadsledennieuwsbrief januari 2021.
46. Brief (52) d.d. 290121 van VNG inzake ledenbrief omnichannelstrategie en wetsvoorstel Wet
modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
47. Brief (53) d.d. 290121 van GGD Zuid-Limburg inzake RIB COVID-19.
48. Brief (54) d.d. 290121 van gemeente Hof van Twente inzake motie huishoudelijke ondersteuning
2021.
49. Brief (55) d.d. 030221 van VNG inzake ledenbrief start consultatie herijking gemeentefonds
50. Brief (56) d.d. 030221 van VNG inzake ledenbrief kiezers mogelijkheid bieden tot afleggen
ondersteuningsverklaringen op 3 en 4 februari 2021.
51. Brief (58) d.d. 050221 van VNG inzake ledenbrief nazending voor Buitengewone ALV 12 februari
2021.
52. Brief (59) d.d. 070221 van Stichting EU China Focus inzake China - een kans of bedreiging?
53. Brief (60) d.d. 080221 van Stichting SMOL inzake opkomst bij verkiezingen 2021.
54. Brief (61) d.d. 090221 van Ruimte voor collectief wonen inzake manifest passend beleid voor
collectieve en andere woonvormen.
55. Brief (62) d.d. 090221 van PIDEZAIN inzake huis-aan-huis magazine ’t Blaedsje.
56. Brief (63) d.d. 110221 van Boomfeestdag inzake groene schoolkaart van de basisscholen in uw
gemeente.
57. Brief (64) d.d. 120221 van De Eerste Lijns inzake special van De Eerstelijns over het sociaal
domein.
58. Brief (65) d.d. 120221 van Vereniging Behoud de Parel inzake plicht invoeren BBT bij IPPC
intensieve veehouderij.

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.
1. Brief (28) (Z.1183084) d.d. 231220 van WOLZ inzake 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL, met
verzoek aan raad indienen zienswijze voor 14 mei 2021 (behandeling raadsnota cie SD 220331).

C. Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college
worden gesteld.
1. Brief (4) (z.1182636) d.d. 091220 van de heer Huntjens namens VV Walram inzake programma
van eisen nieuwbouw clubgebouw VV Walram.
2. Brief (21) (z.1182915) d.d. 181220 van de heer Candel namens vv Bert’28 inzake programma van
eisen voor nieuwbouw sportcomplex vv Berg’28.
3. Brief (24) (z.1182987) d.d. 221220 van Zypp advocaten namens stadscamping Den Driesch inzake
zienswijze tegen Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020 (is afgehandeld, zie
voortgangslijst raad 22 februari 2021).
4. Brief (30) (z.1183148) d.d. 241229 van Raad van State inzake beroep E. Delhoofen betreffende
Bestemmingsplan Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020 en verzoek toezenden
stukken.
5. Brief (36) (z.1182934) d.d. 170121 van mevrouw Lataster (namens diverse bewoners van de
Kruisstraat, Kapelstraat en de Limietstraat te IJzeren) inzake landmetingen perceel weideland,
gelegen tussen de Kruisstraat en de Limietstraat te IJzeren.
6. Brief (57) (z.1184700) d.d. 040221 van mevrouw Vleugels inzake dienstverlening gemeente
m.b.t. bouwzaken.

