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Nr.

Onderwerp

Behandeling

1.

Opening en mededelingen / aanwijzen
primus bij stemming

De voorzitter opent de online vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom - ook degenen die deze
raadsvergadering via de livestream verbinding volgen omdat zij vanwege de geldende maatregelen nu niet als
publiek in de raadzaal aanwezig kunnen zijn - en meldt aanwezigheid conform bovenstaand overzicht.
De voorzitter vraagt de deelnemers hem in de gelegenheid te stellen iedere spreker bij naam te benoemen. Op die
manier kunnen de luisteraars en kijkers de vergadering beter volgen.
Lid W. Weerts wordt middels loting aangewezen als primus bij stemming.

2.

Vaststellen agenda

Van lid J. Kleijnen is het bericht ontvangen dat hij namens de fractie VSP bij agendapunt 13 mogelijk een motie zal
indienen betreffende aanvulling Armoedebeleidsplan. Op verzoek van de fractie is deze motie alvast toegevoegd aan
het betreffende agendapunt.
Reactie lid J. Kleijnen.
Uit de reactie van lid J. Kleijnen maakt de voorzitter op dat de fractie VSP deze motie vanavond toch niet zal
indienen.
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Van lid J. Kleijnen is het bericht ontvangen dat hij namens de fractie VSP bij agendapunt 15 mogelijk een motie zal
indienen inzake vervangen conventionele armaturen door ledverlichting sportvelden vitale verenigingen. Op verzoek
van de fractie is de motie alvast toegevoegd aan het betreffende agendapunt.
Verder is van lid J. Kleijnen het bericht ontvangen dat hij namens de fractie VSP een motie vreemd aan de orde van
de dag zal indienen inzake borstonderzoek vrouwen. Deze motie is gepubliceerd in iBabs en wordt behandeld als
agendapunt C.17.
Van lid T. Brune is het bericht ontvangen dat hij namens de fracties CDA en VSP een motie vreemd aan de orde van
de dag zal indienen inzake start project ‘binnenhalen subsidies’ voor belang en toekomst Valkenburg aan de Geul.
Deze motie is gepubliceerd in iBabs en wordt behandeld als agendapunt C.18.
In het kader van de integriteit deelt lid B. Rooding-Eurlings mee, dat zij – in verband met familiare betrokkenheid –
niet deelneemt aan de mogelijke beraadslaging en stemming over het voorstel betreffende subsidies restauratie rijks
monumentale voormalige Hervormde Irene-Emma-Elisabethkerk Plenkertstraat 45 (agendapunt 11).
De voorzitter merkt op dat agendapunt 11 als hamerstuk is geagendeerd. De stemverklaring van lid B. RoodingEurlings wordt als zodanig meegenomen.
De agenda wordt dienovereenkomstig vastgesteld.
3.

Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van
Orde fractie

Voor het vraagrecht is geen verzoek ontvangen.

4.a

Vaststellen besluitenlijst raad de dato
22 februari 2021

Binnen de afgesproken spelregels zijn geen schriftelijke op- of aanmerkingen ontvangen naar aanleiding van het
opgestelde concept. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.b

Vaststellen besluitenlijst raad de dato
10 maart 2021

Binnen de afgesproken spelregels zijn geen schriftelijke op- of aanmerkingen ontvangen naar aanleiding van het
opgestelde concept. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.c

Vaststellen besluitenlijst raad de dato
30 maart 2021

Binnen de afgesproken spelregels zijn geen schriftelijke op- of aanmerkingen ontvangen naar aanleiding van het
opgestelde concept. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken, mededelingen en
voortgangscontrole

Conform afstemming in het presidium zijn de fracties gevraagd vooraf bij de griffie kenbaar te maken of en zo ja
welke brieven men wil agenderen voor de raadsadviescommissies. De opgave van de diverse fracties is verwerkt bij
agendapunt 5.a tot en met 5.e.

5.a

Stukken ter kennisname

Van de fractie VSP zijn de volgende verzoeken ter agendering in een commissie ontvangen:
 Brief (88) van mevrouw Michiels (City Coach) namens BIZ inzake voortbestaan ondernemers.
 Verder vraagt de fractie VSP brief (105) van de heer Reijnen namens het Bewonerscollectief Langen Akker inzake
beschrijving alternatief scenario Bewonerscollectief te betrekken bij de vervolgprocedure gebiedsvisie Berg.
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Van de fractie PGP zijn de volgende verzoeken ter agendering in een commissie ontvangen:
 Brief (75) van Alliantie Tegen Uitbreiding MAA inzake afschrift brief aan GS en PS.
 Brief (105) van de heer Reijnen namens het Bewonerscollectief Langen Akker inzake beschrijving alternatief
scenario Bewonerscollectief.
 Brief (119) van Gastouderland inzake bezwaar tegen hoge leges voor het registeren van een gastouders in de
gemeente Valkenburg aan de Geul.
 Brief (124) van Stichting Fairtrade Gemeente Nederland inzake oproep word een Fairtrade Gemeente en zet
Eerlijke Handel op de politieke agenda.
Van de fractie VVD is het volgende verzoek ter agendering in een commissie ontvangen:
 Eveneens brief (88) van mevrouw P. Michiels (City Coach) namens BIZ inzake voortbestaan ondernemers.
 Verder vraagt de fractie VVD de volgende brieven te betrekken bij het uitwerken van het sport- en
accommodatiebeleid/uitvoeringsplan:
 (109) van SV Geuldal inzake reactie op Quick Scan en rapport vitaliteit
 (114) van bestuur vv Walram inzake reactie vv Walram naar aanleiding van raadscommissie Sociaal Domein 23
maart 2021.
 (122) van de heer Pisters namens vv Walram inzake reactie op beleidsnota Valkenburg aan de Geul Beweegt!
vragen en antwoorden.
De voorzitter stelt voor deze verzoeken door te leiden naar het presidium.
Voor het overige worden de ingekomen stukken vermeld onder A1 t/m A51 voor kennisgeving aangenomen.
5.b

5.c

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

Voor dit onderdeel zijn geen verzoeken tot agendering ontvangen.

Stukken gericht aan de raad en het
college, welke ter afdoening in handen
van het college worden gesteld

Van de fractie PGP is het volgende verzoek ter agendering in een commissie ontvangen:
 Brief (80) van familie Habets inzake reactie op nieuwe bouwplannen voor locatie Bergervliet.

De ingekomen stukken vermeld onder B1 t/m B3 worden ter voorbereiding van de afdoening terugverwezen naar het
college.

Van de fractie VVD is het verzoek ontvangen om de volgende brieven te betrekken bij het uitwerken van het sporten accommodatiebeleid/uitvoeringsplan:
 (69) van vv Walram inzake reactie op nieuwe concept nota sport- en accommodatiebeleid.
 (74) van de heer Candel namens vv Berg’28 inzake reactie op nieuwe concept nota sport- en
accommodatiebeleid.
De voorzitter stelt voor deze verzoeken door te leiden naar het presidium.
Voor het overige worden de brieven vermeld onder C1 t/m C5 ter afdoening in handen van het college gesteld.
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5.d

5.e

Lijst D: mededeling ingekomen stukken
vanaf 7 december 2020 t/m 14 december
2020, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet

Voor dit onderdeel zijn geen verzoeken tot agendering ontvangen.

Voortgangscontrolelijst betreffende
ingekomen stukken gericht aan de raad,
die voor advies dan wel ter afdoening zijn
verwezen naar het college van
burgemeester en wethouders of de raad

Van de fracties AB, VSP en PGP is het volgende verzoek ter agendering in een commissie ontvangen:
 Brief (54) van familie Herben inzake reactie op antwoordbrief college van 24/01/20 over de Sibbergroeve.

Lijst D wordt voor kennisgeving aangenomen.

Reactie lid J. Kleijnen.
Beantwoording wethouder C. Vankan:
 In tegenstelling tot hetgeen zojuist werd aangegeven is op verzoek van de fractie VSP in de gecombineerde
commissie SOB/EFTR van 24 maart jl. toegezegd, dat er op ambtelijk niveau een gesprek zal worden aangegaan
met de familie Herben. Het doel van dit gesprek is om nadere uitleg te geven aan de familie Herben. Die
uitnodiging is inmiddels verstuurd, maar daar heeft betrokken ambtenaar van de zijde van de familie Herben tot
dusver nog geen reactie op ontvangen.
Aanvullende beantwoording burgemeester D. Prevoo:
 Ten aanzien van het verzoek van lid J. Kleijnen of de burgemeester kan aansluiten bij het gesprek met de
familie Herben zal de burgemeester kijken of dit al dan niet gewenst is. Uiteraard moet eerst de reactie van de
familie Herben worden afgewacht.
Van de fractie CDA is het verzoek ontvangen om de volgende brief te betrekken bij het dossier gebiedsontwikkeling
Berg:
 Brief (77) van de heer Reijnen namens Bewonerscollectief Langen Akker.
De voorzitter stelt voor deze verzoeken door te leiden naar het presidium.
Voor het overige wordt de voortgangscontrolelijst voor kennisgeving aangenomen.

6.

Vragen ex. Artikel 32 Reglement van Orde

Inbreng lid J. Kleijnen betreffende overloopparkeerplaats Beekstraat.
Beantwoording burgemeester D. Prevoo:
 De burgemeester stelt voor dat lid J. Kleijnen zijn aanvullende vragen schriftelijk aan het college doet
toekomen. Uiteraard worden deze aanvullende vragen tijdig beantwoord.

7.

Voortgang aangenomen moties

Inbreng lid J. Kleijnen betreffende evaluatie parkeervergunningensysteem.
Beantwoording burgemeester D. Prevoo:
 De vraag van lid J. Kleijnen of deze evaluatie nog voor de behandeling van de kadernota kan plaatsvinden wordt
meegenomen naar het presidium.
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8.

Voorstel betreffende mandaatbesluit AVG
verzoeken

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Besluit:
 Het mandaatbesluit behandeling verzoeken AVG vast te stellen en te bekrachtigen op basis van de AVG, zoals
behandeld op 8 maart 2021 door de fractievoorzitters, welke met terugwerkende kracht in werking treedt op 15
maart 2021.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

9.

Voorstel college betreffende actieplan:
Jeugdbeleid van, voor en door de jeugd

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Besluit:
 De nota Preventief Lokaal Jeugdbeleid Valkenburg aan de Geul vast te stellen.
 Het college van burgemeester en wethouders de opdracht te geven om invulling te geven aan het beleid conform
dit voorstel.
 Incidenteel een bedrag van in totaal € 225.000,00 te onttrekken uit de reserve sociaal domein, verdeeld naar
€ 100.000,00 in het 2021 en € 125.000,00 in 2022.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

10.

Voorstel college betreffende WOZL
zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 GR
WOZL

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Besluit:
 In te stemmen met de concept 1e begrotingswijziging GR WOZL 2021 en een positieve zienswijze af te geven.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

11.

Voorstel college betreffende subsidies
restauratie rijks monumentale voormalige
Hervormde Irene-Emma-Elisabethkerk
Plenkertstraat 45

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Besluit:
 Een subsidie van 10% van de subsidiabele kosten á € 82.610,46 toe te kennen aan dit project en de middelen
daartoe te onttrekken aan de algemene dekkingsreserve.
 Aan de toegekende subsidies voorwaarden m.b.t. de verantwoording en controles aansluiting te
zoeken bij de regeling van de Provincie van waaruit ook subsidie voor dit project is verstrekt.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard, met dien verstande dat lid B. Rooding-Eurlings vanwege
familiare betrokkenheid bij de initiatiefnemers niet heeft deelgenomen aan de beraadslagingen en stemming over
het voorstel.
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12.

Voorstel college betreffende Verordening
commissie bezwaarschriften 2021

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Besluit:
 De Verordening commissie bezwaarschriften 2021 vast te stellen.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

13.

Voorstel college betreffende aanvulling
Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg
aan de Geul 2021-2024

Inbreng eerste termijn leden J. Kleijnen, P-J. Huisman en N. Gilissen.
Beantwoording wethouder R. Meijers:
 De wethouder kan zich helemaal vinden in de door de leden uitgesproken woorden.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de tweede termijn.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Besluit:
 In aanvulling op de raadsnota ‘Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024’ van 14
december 2020, de inkomensgrens voor bijdragen van Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur te
verhogen naar 130% in plaats van 120% van het wettelijk sociaal minimum.
 Het benodigd bedrag over de periode 2021 t/m 2024 van circa € 4.000,00 extra per jaar, ten laste te brengen van
de reserve Sociaal Domein.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

14.

Voorstel college betreffende afrekening
WK Veldrijden 2018

Inbreng eerste termijn leden T. Brune en G. Silverentand-Nelissen.
Beantwoording wethouder J. Vermeer:
 Er werd gevraagd of het college voornemens is in de toekomst met een dergelijke situatie op dezelfde manier
mee om te gaan. Het college hoopt hier in de toekomst niet meer mee geconfronteerd te worden.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de tweede termijn.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Besluit:
 De financiële en inhoudelijke toetsing van de Stichting WK Cyclocross Valkenburg 2018 conform het ingediende
concept vast te stellen.
 De definitieve subsidie voor dit evenement te bepalen op € 288.473,00.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.
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15.

Voorstel college betreffende Valkenburg
aan de Geul beweegt

Wethouder R. Meijers herhaalt de in de commissie Sociaal Domein van 22 maart jl. gedane toezegging, dat het
college over de bijdragenregeling met de sportverenigingen in gesprek zal gaan. De afspraken met de verenigingen
staan gepland voor eind april/ begin mei. Mocht de raad vanavond akkoord gaan met deze nota, dan kan de
wethouder de gesprekken ook daadwerkelijk ingaan, want dan heeft hij de clubs een eerste houvast te bieden. Het
streven daarbij is om de concept bijdragenregeling vóór de kadernota gereed te hebben. Daarbij kan dan ook een
kader voor een maximum totaalbedrag worden gesteld. Na accordering van de concept bijdragenregeling door de
raad, kan het college nogmaals met de sportclubs in gesprek over hun plannen en behoeften en kijken of men daar
goed uit kan komen. Dit kan best in gezamenlijkheid van al deze clubs gebeuren. Vervolgens is het streven van het
college, om op basis daarvan bij de programmabegroting in november op zijn minst per club een richting voor de
toekomst te kunnen geven voor wat betreft hun accommodatie.
Inbreng eerste termijn leden C. Fulmer-Bouwens, B. Rooding-Eurlings, B. Hardij, J. Kleijnen en J. Blom.
Op verzoek van wethouder R. Meijers schorst de voorzitter rond 20.09 uur de vergadering.
Rond 20.24 uur heropent de voorzitter de vergadering.
Beantwoording/toezeggingen wethouder R. Meijers:
 Er werd gevraagd naar een overzicht van de huren, subsidies, etc. Dit overzicht was bijna gereed, maar toen
kwam men erachter dat de subsidies gegroepeerd waren per sporttak en niet per sportvereniging. De wethouder
zegt toe het overzicht zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen.
Schriftelijke aanvulling: het gevraagde overzicht is als bijlage toegevoegd aan deze besluitenlijst.
 Er werd gesteld dat er geen sprake is van nieuw beleid, maar in deze nota zit een heel erg duidelijke trendbreuk
met het verleden, namelijk de bijdragenregeling. Van de meeste verenigingen met buitensportaccommodaties
zijn de accommodaties van hen zelf. Officieel dienen zij die dan ook zelf te onderhouden en in stand te houden.
Omdat het college ziet dat dit nogal een opgave is, is de bijdragenregeling bedacht. Zodra de raad deze nota
heeft vastgesteld kan het college starten met het uitwerken van de bijdragenregeling, zodat de gemeente bij de
kadernota al iets meer en bij de programmabegroting heel veel perspectief aan de verenigingen kan bieden.
 Als men het zwembad in de Polfermolen had kunnen behouden, dan had het college – net als de hele raad - dat
graag gedaan. Men is er al 5 of 6 jaar mee bezig om dat voor elkaar te krijgen, maar dat is helaas niet gelukt.
Het college heeft in het verleden gekeken hoe men dit in Heerlen heeft aangepakt. Heerlen is een grotere stad
en heeft wat dit betreft meer draagkracht. Mocht zich een mogelijkheid voordoen om een gemeentelijk
zwembad te realiseren, dan is de wethouder de eerste om daarop in te gaan.
 Er werd gesteld dat er op 9 maart jl. is gezegd dat de gemeente de clubs die er financieel een puinhoop van
hebben gemaakt niet moet belonen. Volgens de wethouder is dit niet zo gezegd, maar als dit als zodanig is
opgevat dan biedt de wethouder daar namens het college zijn verontschuldigingen voor aan. Het college wil er
vooral voor zorgen dat clubs die goed hun best hebben gedaan om de financiën op orde te brengen, natuurlijk
niet achtergesteld moeten worden bij clubs die dat iets minder op orde hebben. De komende maanden wordt de
draagkracht van alle clubs betrokken bij de plannen die voor hen mogelijk zijn.
 Er werd gezegd dat als er nu niets over de sporthallen wordt gezegd de hele nota op losse schroeven komt te
staan, maar dat is iets te kort door de bocht. Dat is immers slechts een van de vele punten en met deze nota
geeft het college de richting aan. Stel de raad doet niets aan een gebiedsvisie West of een gebiedsvisie Berg, dan
zou in de ogen van het college het renoveren van beide sporthallen de meest logische optie zijn. Maar juist
vanuit die gebiedsvisie kan er bij de raad eventueel een andere mening ontstaan.
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Ten aanzien van SV Geuldal zou het college het ook fijn vinden als er een compleet nieuwe locatie zou komen,
maar de gemeente Gulpen-Wittem gaat zeker voor de renovatie van Wijlre. Dus die gemeente kan worden
afgeschreven als partner voor het realiseren van een nieuwe locatie. Een nieuwe locatie op het grondgebied van
Voerendaal is eigenlijk eenzelfde optie als de nieuwe locatie waar in de Quick Scan sprake van is. De gemeente
Voerendaal staat absoluut niet in de meewerk stand op dit punt, dit is ambtelijk en bestuurlijk onderzocht. Het
zou een lang onderhandelingstraject worden om met de gemeente Voerendaal tot zaken te komen. De
wethouder is van menig dat een club als sv Geuldal zeker een grote toegevoegde waarde heeft voor de
gemeenschap Schin op Geul, want het gaat daarbij niet alleen over voetbal. Het gaat ook om de fanfare, de
carnavalsvereniging, etc. Dus die accommodatie heeft een grote sociale functie. Men moet dan ook met zijn
allen proberen een gezonde oplossing te vinden, zodat ook Schin op Geul daarin goed wordt bediend. Daarover
gaat het college met de club in gesprek.
In het onderzoek is zeker naar de opbrengsten gekeken, maar die waren niet in die verhouding dat men zou
kunnen zeggen dat de nieuwe locatie daarmee dichterbij zou kunnen komen. In ieder geval niet binnen het kader
van de Quick Scan. Dan zou men een veel langer onderzoek moeten doen en de wethouder vreest dat zelfs dan
de resultaten niet afdoende zijn.
De wethouder had al iets gezegd over de draagkracht van de verenigingen. Het college betrekt de verenigingen
zeker om te komen tot een afdoende gedragen concept bijdragenregeling.
Er werd een opmerking gemaakt over het achterstallig onderhoud. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud
op de velden. De wethouder vermoedt dat deze opmerking betrekking heeft op de kleedlokalen, de clubhuizen,
etc. Maar het onderhoud daarvan valt niet onder de verantwoording van de gemeente. Het college wil de
bijdragenregeling in het leven roepen, zodat de clubs daar ondersteuning bij kunnen krijgen.
Het college is op de hoogte van de duurzaamheidsplannen van vv Walram en is voornemens dit thema mee te
nemen in de gesprekken met de club. De wethouder gaat ervan uit de resultaten uiterlijk bij de kadernota met
de raad te kunnen delen.
Ten aanzien van het vervangen van bestaande verlichting is het huidige beleid, dat de verlichting wordt
vervangen door ledverlichting op het moment dat de bestaande verlichting het niet meer doet. Als men ervoor
zou kiezen om op dit moment alle bestaande verlichting te vervangen door ledverlichting, dan is er sprake van
kapitaalvernietiging. Het is beter om te wachten totdat de verlichting het niet meer doet. Als het college hier
actief op blijft sturen, dan zal binnen de kortste keren alles LED zijn.
Het college vindt het voorstel van TC Geuldal een uitermate goed voorbeeld hoe dit in de bijdragenregeling zou
kunnen werken. De wethouder beaamt dat het college daar nu nog niet op is ingegaan. Het college heeft eerst
een kader nodig en dat kan de raad geven door deze nota vast te stellen. Vervolgens kan het college daar met de
club over in gesprek.
Zoals eerder aangegeven is de bijdragenregeling een extreme breuk met het verleden. In het verleden was het
volledig de verantwoording van de club en nu stelt het college een bijdragenregeling voor waarbij een groot deel
van de kosten door de gemeente worden gedragen. Dus dat is een groot verschil. Volgens de wethouder is het
dan ook niet verstandig om deze nota in te trekken, want dit is de eerste stap in het proces om te komen tot de
gewenste bijdrage die de raad aan de clubs wil geven.
De Adviesraad Sociaal Domein heeft aangegeven dat er nu al veel geld voor de sport in stenen en sprieten zit en
dat het tijd wordt om het geld in mensen en activiteiten te stoppen. Uiteraard dient de gemeente de clubs
daarbij te betrekken, maar men moet zich realiseren dat er vooral moet worden ingezet op activiteiten
waardoor mensen in alle leeftijdscategorieën in beweging worden gezet en gehouden. En daar is de extra
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combifunctionaris voor nodig.
Op verzoek van lid J. Kleijnen schorst de voorzitter rond 20.36 uur de vergadering.
Rond 20.41 uur heropent de voorzitter de vergadering.
Inbreng tweede termijn leden J. Kleijnen, J. Blom, C. Fulmer-Bouwens en B. Hardij.
De voorzitter deelt mee, dat de door lid J. Kleijnen ingediende motie betreffende de ledverlichting als bijlage aan
het agendapunt is toegevoegd.
Beantwoording wethouder R. Meijers:
 Er werd gevraagd of de uitkomsten van de gesprekken met de sportclubs kunnen worden gedeeld met de raad.
De wethouder deelt mee dat de uitkomsten van deze gesprekken bij de kadernota – bij het voorstel over de
concept bijdragenregeling - worden vermeld. De raad kan hier vervolgens in de commissievergadering afdoende
op reageren.
Op verzoek van wethouder C. Vankan schorst de voorzitter rond 20.49 uur de vergadering.
Rond 20.55 uur heropent de voorzitter de vergadering.
Beantwoording wethouder C. Vankan:
 De ledverlichting valt onder het onderhoudsprogramma. Want het college is immers verplicht onderhoud uit te
voeren bij de sportvelden. Er is een onderhouds- en vervangingsprogramma voor de verlichting. Op het moment
dat de verlichting defect is overweegt het college – in het kader van duurzaamheid - altijd ledverlichting,
waarbij de kosten en de baten tegen elkaar worden afgewogen. De wethouder zegt toe de betreffende
onderhoudsplannen bij de griffie ter inzage te leggen. Het college hanteert het liefst de stelregel, dat elk bij elk
veld afdoende verlichting moet zijn. Of dat nu LED of conventionele verlichting is, op het moment dat het aan de
orde is wordt ledverlichting gebruikt als vervanging voor de conventionele verlichting. De onderhoudsplannen
zijn daarop afgestemd, evenals de dotatie aan de voorziening onderhoud sportvelden.
 De motie die door lid J. Kleijnen is ingediend vraagt om op dit moment alle conventionele verlichting te
vervangen door ledverlichting, terwijl er op diverse B-velden of trainingsvelden nog verlichting hangt die in
principe nog een tijd mee kan.
Reactie lid J. Kleijnen.
Uit de reactie van lid J. Kleijnen maakt de voorzitter op, dat de fractie VSP vraagt om de motie over de
ledverlichting zo meteen in stemming te brengen.
De voorzitter het voorstel in stemming.
Lid J. Kleijnen legt een stemverklaring af. De fractie VSP kan niet instemmen met deze raadsnota. Voor wat betreft
het onderhoud en de accommodaties worden te weinig concrete stappen gezet richting de verenigingen. De fractie
wacht de uitkomsten van de gesprekken met de verenigingen af, evenals wat de financiële bijdrage wordt. De fractie
wil deze gegevens graag ruimschoots voor de behandeling van de kadernota inzichtelijk hebben, zodat men dan een
gedegen afweging kan maken.
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Lid J. Blom legt een stemverklaring af. Naar aanleiding van de beraadslagingen en de reactie van het college op de
inbreng van de fractie CDA in eerste termijn, gaat de fractie CDA vooralsnog niet akkoord met het nu voorliggende
voorstel.
Besluit:
 De nota ‘Valkenburg aan de Geul Beweegt’ vast te stellen.
En daarbij:
1. Als missie voor sport en bewegen vast te stellen: ‘Gemeente Valkenburg aan de Geul ondersteunt een
gezonde leefstijl, met een passend voorzieningenniveau, met een beweegvriendelijke inrichting van de
gemeente en met vitale ‘open’ verenigingen, die maatschappelijk actief zijn’.
2. De sporthal De Polfermolen en de sporthal De Bosdries te renoveren, mits er geen heroverweging plaatsvindt
vanuit de ontwikkelingen rondom de verschillende gebiedsvisies.
3. één van de bestaande locaties van SV Geuldal samen met de gemeente Gulpen-Wittem aan te passen voor
huisvesting van SV Geuldal, indien SV Geuldal daarmee instemt.
4. Te bevestigen dat de gemeente een regierol heeft voor wat betreft het in stand houden of om te investeren
in accommodaties. Voor de gemeente is leidend dat gemeentelijke uitgaven in verhouding staan tot een
maatschappelijke waarde (voor de samenleving). Een vereniging dient vitaal te zijn en een maatschappelijke
meerwaarde voor een dorp te hebben. Als dat in het geding is, zal de gemeente in overleg gaan met een
vereniging om te bekijken of die vitaliteit en meerwaarde realiseerbaar zijn en op welke wijze.
5. Geen fusies van verenigingen van hogerhand op te leggen, omdat verenigingen hier zelf over moeten
beslissen.
6. Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties door bestaande voorzieningen beter te benutten en
kunstgrasvelden open te stellen voor medegebruik.
7. Het college te vragen om in 2021/2022 met een voorstel te komen (inclusief voorwaarden en financiële
paragraaf) om een bijdrage te verstrekken aan buitensportverenigingen voor verbetering van hun
accommodatie via een bijdrageregeling.
8. De formatie combinatiefunctionarissen uit te breiden met een 0,5 tot 1 fte, zodat er meer mogelijkheden
zijn voor het stimuleren van meer beweging voor ouderen en sporten met een beperking en vitalisering van
verenigingen.
Besluit:
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard, met dien verstande dat de fracties CDA en VSP tegen het
voorstel stemmen.
De voorzitter brengt de motie van de fractie VSP aangaande vervangen conventionele armaturen door ledverlichting
sportvelden vitale verenigingen in stemming.
De voorzitter concludeert de fractie VSP bij handopsteken heeft aangegeven vóór de motie te stemmen en dat de
fracties AB, CDA, PGP en VVD tegen deze motie stemmen.
Besluit:
De motie wordt verworpen.
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16.

Bespreken coalitieakkoord focus 2021 2022

De voorzitter deelt mee dat het nu voorliggende coalitieakkoord tijdens de raadsvergadering van 30 maart jl. is
aangeboden aan de voorzitter van de raad en nu ter bespreking voorligt.
Inbreng eerste termijn leden T. Brune en J. Kleijnen.
Beantwoording lid C. Fulmer-Bouwens namens de coalitiefracties AB, PGP en VVD:
 De fracties AB, CDA en PGP waren voornemens het coalitieakkoord 2018 – 2022 nader onder de loep te nemen en
te kijken welke zaken er inmiddels gerealiseerd zijn en welke punten men zou oppakken in het laatste jaar. Dit
is nu – zij het in een andere setting door de coalitiebreuk – ook gebeurd. De 5 accenten en de 8 toegevoegde
punten zijn op papier gezet, zodat voor de raad en de inwoners inzichtelijk is welke zaken onderzocht en
aangepakt worden. Lid C. Fulmer-Bouwens kan de opmerkingen van lid T. Brune dan ook volledig onderschrijven.
 Lid C. Fulmer-Bouwens beaamt dat er in het coalitieakkoord zaken staan waar de coalitie zeker mee aan de slag
gaat. De coalitie laat die zaken niet liggen, maar er rest nog slechts één jaar tot aan de
gemeenteraadsverkiezingen. De coalitie wil graag realistisch blijven over wat men in het laatste jaar nog kan
aanpakken. Daarom zijn de 5 accenten en de 8 toegevoegde punten onder elkaar gezet, zodat inzichtelijk is
waar de coalitie aandacht aan wil besteden. Zelfs dan is het nog een streven van deze nieuwe coalitie om die
zaken verder te onderzoeken en nader uit te werken. De coalitie heeft zich dan ook beperkt tot een aantal zaken
waarvan men weet dat die voor álle fracties belangrijk zijn. Vandaar de keuze van de nieuwe coalitie.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de tweede termijn.
De voorzitter concludeert dat de leden T. Brune en J. Kleijnen namens hun fracties een heldere bijdrage hebben
geleverd. Hun bijdrage is bemoedigend voor de speerpunten die in het nieuwe coalitieakkoord staan.
Lid T. Brune roept de coalitie op te blijven communiceren over de focus en de aandachtspunten in de
gebiedsontwikkelingen. Verder heeft lid J. Kleijnen opmerkingen gemaakt over afval en het gedrag van de
weggebruikers. De voorzitter roept de coalitie op om aandacht te houden voor deze opmerkingen, zodat de raad het
komende jaar hopelijk zoveel mogelijk unaniem tot besluitvorming kan komen om de gemeenschap verder te helpen.

17.

Motie vreemd aan de orde van de dag
fractie VSP inzake borstonderzoek
vrouwen

Namens de fractie VSP brengt lid J. Kleijnen de motie in.
Beantwoording wethouder R. Meijers:
 De wethouder merkt op dat deze motie overeenkomt met de moties die al eerder zijn aangenomen in de
gemeenten Zeist en Dinkelland. De wethouder vraagt of lid J. Kleijnen weet hoeveel gemeenten hier al gehoor
aan hebben gegeven, volgens hem hebben enkele gemeenten dat gedaan.
 Uiteraard mag de raad de oproep doen richting het demissionair kabinet, maar dit zet volgens de wethouder op
dit moment niet veel zoden aan de dijk omdat er nog een nieuw kabinet moet worden gevormd.
Reactie lid J. Kleijnen.
De voorzitter brengt de motie in stemming.
Lid W. Weerts legt een stemverklaring af. Los van het feit dat men hier als gemeente geen of weinig inbreng in
heeft, mag de raad dit signaal van de fractie VSP niet ontwijken en moet men dit signaal richting Den Haag afgeven.
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Hij stemt dan ook vóór deze motie.
Lid H. Baaij legt een stemverklaring af. Zij stemt vóór deze motie en sluit zich aan bij de stemverklaring van lid
W. Weerts.
Lid J. Blom legt een stemverklaring af. Hij stemt vóór deze motie en sluit zich aan bij de stemverklaring van lid
W. Weerts.
Lid T. Brune legt een stemverklaring af. Hij stemt vóór deze motie en sluit zich aan bij de stemverklaring van lid
W. Weerts.
Lid C. Fulmer-Bouwens legt een stemverklaring af. Zij stemt vóór deze motie en sluit zich aan bij de stemverklaring
van lid W. Weerts.
Lid N. Gilissen legt een stemverklaring af. Zij stemt vóór deze motie en sluit zich aan bij de stemverklaringen van lid
W. Weerts en de stemverklaring die lid B. Rooding-Eurlings zo meteen zal afleggen.
Lid P-J. Huisman legt een stemverklaring af. Zij stemt vóór deze motie en sluit zich aan bij de stemverklaring van lid
W. Weerts.
Lid V. Marx legt een stemverklaring af. Zij stemt vóór deze motie en sluit zich aan bij de stemverklaring van lid
W. Weerts.
Lid J. Prevoo legt een stemverklaring af. Hij stemt vóór deze motie en sluit zich aan bij de stemverklaring van lid
W. Weerts.
Lid B. Rooding-Eurlings legt een stemverklaring af. Zij stemt vóór deze motie. Vroegsignalering is zeer belangrijk.
Dat geldt ook voor mannen, maar daar ziet deze motie niet op. Het is ook mogelijk om zelf preventief onderzoek aan
te vragen. Door deze motie te steunen wil de fractie VVD een signaal afgeven richting de staatssecretaris.
Vóór de motie stemmen de leden: W. Weerts, H. Baaij, J. Blom, T. Brune, C. Fulmer-Bouwens, N. Gilissen, B. Hardij,
P-J. Huisman, J. Kleijnen, V. Marx, J. Prevoo, B. Rooding-Eurlings, G. Silverentand-Nelissen en N. v.d. Venne.
Besluit:
De motie wordt met 14 stemmen vóór aanvaard.
18.

Motie vreemd aan de orde van de dag
fractie CDA en VSP inzake start project
‘binnenhalen subsidies’ voor belang en
toekomst Valkenburg aan de Geul

Namens de fracties CDA en VSP brengt lid T. Brune de motie in.
Beantwoording burgemeester D. Prevoo:
 Het college is groot voorstander voor het binnenhalen van extra middelen om de gemeenschap van Valkenburg
aan de Geul iets extra’s te kunnen bieden. Daar is kennis en kunde voor nodig die niet altijd bij gemeenten
voorhanden is, met name als het gaat om zware trajecten van Europese subsidies maar ook de landelijke en
provinciale subsidies vragen nogal om deskundigheid. Er is geen allesomvattende deskundigheid, dus in die zin is
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de gemeente aangewezen op een breed scala aan deskundigheden wil men de complexiteit van de
subsidietrajecten kunnen doorgronden. Dit betekent dat het niet om een klein aantal mensen gaat, maar een
groot aantal mensen.
De burgemeester is van mening dat de gemeente de kennis en kunde om een oordeel te kunnen vormen over de
mogelijke subsidiemogelijkheden die aansluiten bij de beleidskaders, de programma’s en de strategische
projecten van onze gemeente in huis zou moeten hebben. Zo niet, dan moet men het een kans geven om dit zelf
te kunnen ontwikkelen omdat men dat niet slechts voor een periode van 2 of 3 jaar wil doen, maar ook voor de
langere termijn van 10 jaar en verder. Raad en college moeten hier samen aan werken en de burgemeester zal
de gemeentesecretaris vragen de intentie van deze motie mee te nemen in de organisatiescan die zal
plaatsvinden. Specifiek ook, om te kijken of de gevraagde deskundigheid aanwezig is.
Het is vast niemand ontgaan dat bij de Provincie Limburg op dit moment sprake is van een bestuurlijke crisis. Dit
heeft mogelijk gevolgen voor lopende trajecten op het gebied van stikstofreductie, woningbouw, MAA,
verduurzaming, etc. De mogelijkheid bestaat dat er zaken in vertraging raken, daar zitten natuurlijk ook
cofinancieringstrajecten bij. De burgemeester heeft vandaag een mail gekregen van de provincie, waarbij al
gekeken wordt hoe te reageren op de spanning en mogelijke vertraging die kan optreden voor de belangen van
ook de gemeenten. De burgemeester zal de raad informeren over de route die de provincie hierin wil volgen.
Want zoals het er nu uitziet is de provincie niet op korte termijn voorzien van een nieuw bestuur.
Kortom, het college zal de intentie van deze motie meenemen in de organisatiescan en de raad wordt
geïnformeerd over de kansrijkheid van mogelijke subsidies bij lopende projecten, zowel provinciaal als Europees.
Wil de gemeente in aanmerking komen voor landelijke of Europese subsidies, dan moet men vaak een
partnership aangaan met de provincie of andere gemeenten in de regio. Het is een complexe materie waarbij de
basishouding van het college is, om zoveel mogelijk subsidiebronnen aan te boren en in te zetten voor de
belangen van de gemeenschap Valkenburg aan de Geul. De burgemeester vraagt de indieners deze motie aan te
houden en af te wachten wat er uit de onderzoeken komt en wat het college kan ophalen binnen het ambtelijke
apparaat.

Reactie lid T. Brune; de motie wordt ingediend en in stemming gebracht.
De voorzitter brengt de motie in stemming.
Lid W. Weerts legt een stemverklaring af. Het is jammer dat lid T. Brune de bal niet voor open doel binnentrapt. De
organisatiescan is hét instrument om hier invulling aan te geven. Hij wacht de organisatiescan af en stemt tegen
deze motie.
Lid H. Baaij legt een stemverklaring af. Zij was voornemens vóór deze motie te stemmen, maar gehoord de
beantwoording van de burgemeester stemt zij tegen deze motie.
Lid C. Fulmer-Bouwens legt een stemverklaring af. Zij had gehoopt dat lid T. Brune de motie had aangehouden.
Gehoord de beantwoording van de burgemeester stemt zij tegen deze motie.
Lid N. Gilissen legt een stemverklaring af. Zij neemt het advies van de burgemeester ter harte en stemt derhalve
tegen deze motie.
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Lid B. Hardij legt een stemverklaring af. Hij stemt tegen deze motie en sluit zich aan bij de stemverklaring van lid
W. Weerts.
Lid P-J. Huisman legt een stemverklaring af. Zij wacht liever de organisatiescan af en stemt derhalve tegen deze
motie.
Lid J. Kleijnen legt een stemverklaring af. Hij stemt vóór deze motie, omdat het aannemen van deze motie nooit
kwaad kan.
Lid B. Rooding-Eurlings legt een stemverklaring af. Gehoord de beantwoording van de burgemeester stemt zij tegen
deze motie.
Lid N. v.d. Venne legt een stemverklaring af. Gehoord de beantwoording van de burgemeester stemt zij tegen deze
motie.
Vóór de motie stemmen de leden: J. Blom, T. Brune, J. Kleijnen, J. Prevoo en G. Silverentand-Nelissen.
Tegen de motie stemmen de leden: W. Weerts, H. Baaij, C. Fulmer-Bouwens, N. Gilissen, B. Hardij, P-J. Huisman,
V. Marx, B. Rooding-Eurlings en N. v.d. Venne.
Besluit:
De motie wordt met 5 stemmen vóór en 9 stemmen tegen verworpen.
19.

Sluiting

Rond 21.39 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank voor ieders inbreng. Hij wenst alle deelnemers en overige
luisteraars een fijne avond.

De besluitenlijst van deze vergadering, in totaal omvattende agendapunten 1 t/m 19 is aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in zijn
openbare vergadering van 21 juni 2021.
De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter
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