Overzicht afhandeling aanvaarde moties vanaf 2016 t/m 2021
Nr Naam motie

Aanvaard raad

Opdracht aan college

Afhandeling

2

Voorzet doen om te komen tot een
horecabeleidsplan

8 november 2016

Dossier loopt.
Als bespreekpunt geagendeerd in de cie
EFTR van 12/03/20. Er was geen inbreng
vanuit de commissie.

12.

Motie van de fracties AB CDA PGP en VSP
inzake collectieve aankoop van elektrische
fietsen

5 november 2019

1. Notitie voorbereiden en dit in 1e kwartaal
2017 als bespreekpunt behandelen in cie
EFTR
2. Inzichtelijke maken welke kosten gemoeid
zijn met het laten onderzoeken en opstellen
horeca beleidsplan door extern bureau
Te onderzoeken of er gemeentebreed een
collectieve aankoop van elektrische fietsen
opgezet kan worden waar inwoners zich op
kunnen inschrijven

15.

Motie vreemd aan de orde van de dag van de
fracties VSP, CDA en PGP inzake opheffen
verhuurdersheffing

8 juni 2020

17.

Motie vreemd aan de orde van de dag
aangekondigd van de fracties PGP, CDA en
VPS inzake toerisme en recreatie in balans
met de leefomgeving

8 juni 2020

18.

Motie vreemd aan de orde van de dag fracties
AB en PGP inzake ontwikkelingen SV Geuldal

5 oktober 2020

Samen met de Limburgse gemeenten, de
woningcorporaties en de VNG er bij het Rijk
erop aan te dringen dat de verhuurdersheffing
wordt afgeschaft en er nieuwe financiële
rijksmiddelen beschikbaar komen voor
platteland- en stadsvernieuwing
In gesprek te gaan met andere gemeenten in het
Heuvelland om te kunnen bepalen of er
mogelijkheden zijn om meer rust in het
Heuvelland te krijgen; dit alles met het oog op
de leefbaarheid van onze inwoners, de natuur,
gezondheid en de aantrekkelijkheid van ons
gebied voor toeristen.
 Op korte termijn in overleg te gaan met SV
Geuldal en de gemeente Gulpen-Wittem
teneinde middels een QuickScan de
mogelijkheden en onmogelijkheden voor de
huidige en nieuwe locaties te onderzoeken

Dossier loopt.
Zoals aangegeven in de cie SOB
28/01/20 heeft Hasselt een
adviesbureau ingeschakeld om het hele
traject uit te werken. Het college kan
datzelfde adviesbureau vragen om voor
de gemeente Valkenburg aan de Geul
een plan van aanpak en een offerte op
te stellen. Maar dan is het pas bij de
behandeling van het jaarplan 2021
mogelijk om definitief te zeggen of de
gemeente het wel of niet doet.
Dossier loopt.

Dossier loopt.

Dossier loopt.



19.

Motie vreemd aan de orde van de dag van de
fracties PGP, AB, CDA en VSP inzake
ongehinderd

10 november 2020






20.

Motie vreemd aan de orde van de dag fracties
PGP, AB, VSP en VVD betreffende bekostiging
onderwijshuisvesting

14 december 2020



21.

Motie vreemd aan de orde van de dag VSP,
PGP en AB bijstandsnormen

14 december 2020





22.

Motie vreemd aan de orde van de dag fracties
AB, PGP en VVD inzake dialectboekje

22 februari 2021





en te toetsen op haalbaarheid met globale
financiële paragraaf en hiertoe eveneens
het noodzakelijke overleg aan te gaan met
de diverse toekomstige stakeholders op en
nabij beide sportcomplexen.
De uitkomsten van deze QuickScan
gecombineerd met het bredere onderzoek
naar de toekomstige vitaliteit van voetbal in
onze gemeente (en directe omgeving),
integraal onderdeel te laten uitmaken van
het nieuwe sport- en accommodatiebeleid.
Actief aan de slag te gaan met
toegankelijkheid in Valkenburg aan de Geul.
Aan te sluiten bij Ongehinderd en een eerste
nulmeting uit te laten voeren van een aantal
openbare gebouwen.
Valkenburg aan de Geul toe te voegen aan
de app Ongehinderd.
De raad over voortgang en uitvoering te
informeren.
Middels een brief aan de VNG met afschrift
aan alle gemeenten in Nederland ook onze
zorgen te uiten over de bekostiging van
nieuwe onderwijshuisvesting en de VNG op
te roepen meer werk te maken van de
uitvoering van de genoemde motie op de
ALV van de VNG op 23 september jl.
Een dringend beroep op regering en
parlement te doen om het huidig beleid van
verlaging van de bijstandsnormen tot 2035
te stoppen.
Deze motie ter kennisgeving door te sturen
naar de fracties in de Tweede- en Eerste
Kamer, de Nederlandse gemeenten en de
VNG
Het boekje “ 't Verhäölkesbook in ’t dialek
van Valkeberg en umgaeving ” als
geboortegeschenk te verstrekken aan
inwoners die een geboorteaangifte doen;
Het boekje “ 't Verhäölkesbook in ’t dialek

Dossier loopt in contact met
Ongehinderd.

Ontvangst bij VNG wordt nagegaan.

Ontvangst bij VNG e.a. wordt nagegaan.

Is opgepakt via organisatie/ KCC.



23.

Motie vreemd aan de orde van de dag fractie
VSP inzake evaluatie parkeervergunningen
systeem

22 februari 2021



24.

Motie vreemd aan de orde van de dag fractie
VVD inzake openhouden openbare toiletten op
het Theodoor Dorrenplein
Motie vreemd aan de orde van de dag fractie
VSP inzake borstonderzoek vrouwen

22 februari 2021



12 april 2021



25.



van Valkeberg en umgaeving als
welkomstgeschenk te verstrekken aan
(ouders van) kinderen (t/m 12 jaar) die zich
vestigen (inschrijven) in onze gemeente;
In de omslag van het boekje aan te geven “
naam: Ter herinnering aan je inschrijving
bij de gemeente Valkenburg aan de Geul +
datum”, Dit in het kader van
duurzaamheid, zodat het boekje een
blijvende herinnering is en niet snel wordt
weggegooid.
Er zorg voor te dragen dat het huidige
parkeervergunningensysteem nog voor de
behandeling van de kaderbrief grondig
geëvalueerd gaat worden.
Om de toiletunits op het Theodoor
Dorrenplein te openen en open te houden
totdat de horeca weer open mag.
Er bij de (demissionaire) staatssecretaris
voor volksgezondheid door toezending van
deze motie er op aan te dringen dat hij zijn
maatregel intrekt en er alles aan doet om te
realiseren dat de tweejarentermijn zo
consequent mogelijk wordt toegepast.
Deze motie bij de gemeenteraden in
Nederland en de leden van de Tweede
Kamer bekend te maken.

Wordt op de raadplanner opgenomen.

Sinds 26 februari 2021 zijn de toiletten 7
dagen per week geopend (in elk geval
totdat de horeca weer open mag).
Op 17 mei is de brief naar de Tweede
Kamer verstuurd (zie bijlage).

