Overzicht vragen fractie PGP ingekomen stukken raad 5 oktober 2020
Brief (226) Save the children en wij dan?
We horen graag van de wethouder wat de huidige situatie is, en of de resultaten van deze publicatie
meegenomen kunnen worden in het jeugdbeleid?
Antwoord: in de brief “Save the children en wij dan!” wordt een oproep gedaan aan gemeenten
om in gesprek te gaan met MBO-jongeren over de Corona maatregelen. In de bijgevoegde publicatie
staan praktische adviezen voor beleidsmakers, onderwijs en andere relevante organisaties. De
fractie van PGP vraagt deze publicatie mee te nemen in het op te stellen jeugdbeleid.
Wij zullen deze praktische tips gebruiken bij het opstellen van het jeugdbeleid en jongeren er
actief bij betrekken. Wij beperken ons daarbij niet tot de MBO jongeren maar zijn er
voorstander om ook de jongeren van Stella Maris en Adelante erbij te betrekken.
Brief (227) Gemeente Kerkrade tegengeluid voorgenomen wetswijziging tegenprestatie
Graag een stand van zaken. Zijn er inmiddels nieuwe ontwikkelingen?
Antwoord: met betrekking tot de stand van zaken inzake de brief van de gemeente Kerkrade met
als onderwerp ‘Tegengeluid voorgenomen wetswijziging tegenprestatie’, het volgende. Voornoemd
schrijven dateert van 1 juli 2020. Op dat moment was de gevraagde actie al achterhaald, omdat er
een amendement op het wetsvoorstel Pw was ingediend voor het afschaffen van de tegenprestatie
(amendement dateert van 24 juni 2020 en is ter informatie toegevoegd). De brief van de gemeente
Kerkrade is om die reden ter kennisname aangenomen.
Brief (230) Frisse start na toeslagen affaire
Is bekend of inwoners in onze gemeente hierdoor getroffen zijn en zo ja hoe worden ze door onze
gemeente ondersteund?
Antwoord: het is bij ons niet bekend of inwoners in onze gemeente getroffen zijn door de
toeslagenaffaire. Wij hebben navraag gedaan bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, die de
regelingen in het sociale domein voor ons uitvoert, en ook daar zijn geen inwoners uit onze
gemeente bekend die hiermee te maken hebben.
Indien er toch nog inwoners zich melden die hiermee te maken hebben dan denken wij samen met
SZMH, maatschappelijk werk en Schulphulpverlening al een goed vangnet geregeld te hebben,
waarmee we hen goed kunnen ondersteunen.
Brief (263) gemeentefonds herindeling
Gezien andere gemeenten/raden actie ondernemen, willen we graag van de wethouder horen welke
actie wij als gemeente, naast de inspanningen van de VNG, kunnen nemen om onze zorgen
hieromtrent kenbaar te maken naar Den Haag?
Antwoord: vanuit de VNG zijn de volgende acties ondernomen richting kabinet:
1. Roep om structurele ophoging in het sociale domein.
2. Einde aan de opschalingskorting.
3. Daarnaast heeft de motie dat ‘de koek groter moet’, een forse meerderheid gekregen.
De kwestie van de gemeentefinanciën staat dus goed op het netvlies van de VNG.
Op uw vraag naar wat de gemeente Valkenburg aan de Geul nog meer zou kunnen doen is
zelfstandig of in samenwerking met andere gemeenten, bijvoorbeeld de M9, de lobby opstarten of
continueren richting de woordvoerders financiën. Maak hierbij ook gebruik van de lijnen die vanuit
de verschillende fracties lopen naar de landelijke politiek.
Op dit moment heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de normeringssystematiek, (accres, trap
op trap af). Hierover zal de kamer in het najaar worden geïnformeerd. Doel is om de stabiliteit van
de systematiek te vergroten zodat gemeenten beter weten waar ze aan toe zijn.
Dit is een thema waarbij het goed is om als gemeente Valkenburg aan de Geul vinger aan de pols te
houden.
Daarnaast zou vanuit Valkenburg, in samenspraak met het Middengebied of de Zuid-Limburg 16, de
discussie kunnen worden aangezwengeld of het wenselijk is dat er een herverdeling komt in
belastingen die gemeenten dan wel het rijk heffen.
Overzicht vragen fractie VSP lijst D (ingekomen stukken raad 14 december 2020)
Brief (305) SV Geuldal inzake verzoek om een financieel haalbaarheidsonderzoek voor een
nieuwe accommodatie.

Graag deze brief betrekken bij verder verloop om te komen tot een nieuw accommodatie voor SV
Geuldal.
Onze essentiële vraag in deze is bent u op zeer korte termijn bereid in samenspraak met de
gemeente Gulpen-Wittem om alsnog een haalbaarheidsonderzoek te laten doen naar een nieuwe
accommodatie SV Geuldal? Hebt u ondertussen al contact gehad met de gemeente Gulpen-Wittem?
Zo ja, wat zijn de uitkomsten van dit overleg?
Antwoord: het college heeft inmiddels een eerste contact gehad met de gemeente Gulpen-Wittem.
Er is overeenstemming omtrent het onderzoek. De gemeente Gulpen-Wittem geeft echter aan een
intern (capaciteits)probleem te hebben, waardoor zij wellicht niet met dezelfde snelheid willen en
kunnen handelen als onze gemeente.
De QuickScan naar locaties voor SV Geuldal in combinatie met het bredere onderzoek naar de
vitaliteit van de voetbalverenigingen is opgenomen in de planning voor het sport- en
sportaccommodatiebeleid, waarmee tevens tegemoet gekomen wordt aan de motie vreemd aan de
orde van de dag ‘ Ontwikkelingen accommodatie SV Geuldal’ d.d. 5 oktober 2020.

