
 
Eerste termijn begrotingsvergadering 6 november 2018  
 
Voorzitter, allereerst onze waardering voor de samenstellers van de begroting die nu 
voorligt. Het is een zeer overzichtelijk boekwerk. 
Ook dit jaar hebben wij onze Algemene Beschouwingen ingediend en voorzien van een 
titel. 
 Ik ga deze, gezien de beperkte tijd,  niet voorlezen, maar zal een paar kritische 
opmerkingen maken en vragen stellen. 
 
Op de eerste plaats willen wij onze teleurstelling uitspreken over het feit dat de regering, 
vooralsnog, geen middelen ter beschikking stelt voor duurzaamheid.  
Gemeenten worden grote opgaven toebedeeld, zoals de energietransitie, maar moeten 
daarmee zonder extra middelen aan de slag.  
Vandaar dat we blij zijn dat onze gemeente een bescheiden bedrag uittrekt om het 
duurzaamheidsbeleid op zijn minst in de steigers te kunnen zetten. 
 
Het college is in gesprek geweest met Rijkswaterstaat over geluidswerende maatregelen 
voor de A79.  
Wij zien, in het kader van de energietransitie, een mogelijkheid waarop ingespeeld zou 
kunnen worden. 
Met name langs de wijken Goudenrood en Vroenhof, waar men veel geluidsoverlast heeft 
van de snelweg zouden energieopwekkende zonne-geluidsschermen geplaatst kunnen 
worden.  
Hierdoor hebben de aangrenzende huizen niet alleen minder geluidsoverlast, maar 
kunnen  ze ook gedeeltelijk van stroom worden voorzien. 
 

🍀 ‘Is het college bereid, in het kader van duurzaamheid, te lobbyen voor 
energieopwekkende geluidsschermen voor de snelweg A79 ter hoogte van 
Houthem’? 
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Een punt dat, naar onze mening, grote aandacht verdiend is communicatie. Op pagina 72 
wordt de formatiebehoefte vermeld om de communicatie en dienstverlening te 
verbeteren.  
Het is van belang dat onze inwoners ‘bijgepraat’ worden over zaken die leven in onze 
gemeente.  
Wellicht kan onderzocht worden op welke manier de verslaglegging van commissie- en 
raadsvergaderingen beter gecommuniceerd kan worden.  

🍀 ‘Is het college bereid te onderzoeken op welke manier onafhankelijke 
verslaglegging van commissie- en raadsvergaderingen aan onze inwoners 
gecommuniceerd kan worden’? 

 
 

§1.2. Programma Toerisme en Economie. 

Speerpunt 12: pag 14 

Onze gemeente gaat ontwikkeld worden als innovatieve proeftuin.  
Een geweldig initiatief dat raakvlak heeft met onze speerpunten groen en duurzaam.  
Onder punt c. uitbreiden mogelijkheden Chinese connecties is het duidelijk dat het niet de 
intentie is een groot aantal Chinese toeristen binnen te halen. Wij vragen ons dan ook af 
wat deze uitbreiding dan wél behelst. 
Wij zijn in principe niet tegen het beleid om investeerders naar onze gemeente te trekken. 
Wel raden wij een kritische blik aan. 
Hoe groot is de toegevoegde waarde en voldoet het aan de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (voorheen millenniumdoelen) zoals eerlijk werk, gelijke 
inkomensverdeling en oog voor milieu? 
Kijk bijvoorbeeld naar de inzet op een economische impuls door het nieuw te realiseren 
Europese Distributiecentrum van de Chinese internetgigant ‘Alibaba’. 
Een boost voor Limburg? Of een druk op de rust en het mooie landschap dat zoveel 
toeristen aantrekt? 
Het huidig vliegverkeer verstoort inmiddels de rust en leefomgeving van onze inwoners 
dermate dat verdere uitbreiding  van vliegbewegingen, in onze ogen, voorkomen zou 
moeten worden.  
 

🍀 ‘Hoe denkt het college een technologie-innovatiepark en duurzame agrarische 
bedrijven te stimuleren en welk budget is hiervoor voorhanden’?  

🍀 ‘Welke uitbreiding Chinese connecties heeft het college voor ogen’? 
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🍀 ‘Is het college het met ons eens dat het ‘binnenhalen’ van investeerders niet ten 
koste mag gaan van ons 5 sterren landschap en leefomgeving van onze inwoners 
en bezoekers?’ 

 
Speerpunt 14: pag. 15 

b. Citymarketing/winkelstad. 
 

Het plan is gericht op ‘het zo goed mogelijk profileren van onze gemeente’. Ook de 
‘sfeervolle dorpen met hun eigen identiteiten en unique sellingpoints’ worden in dit plan 
niet vergeten.  

🍀 ‘Hoe denkt het college de inwoners van de kernen te betrekken bij het promoten 
van deze identiteiten en unique selling points’? 

 

Speerpunt 15: pag. 16 

Hotelbeleidsplan 

Gezien de ontwikkelingen in deze sector is het evident dat een strategisch hotelbeleid 
ontwikkeld dient te worden. Dit beleidsplan staat al geruime tijd in de steigers en wordt 
binnenkort afgerond. 
 

🍀 ’Wanneer denkt het college dit beleidsplan aan de raad te kunnen voorleggen’? 
 
Horeca masterplan 
Door het binnenhalen van middelbaar horeca onderwijs kunnen de tekorten aan personeel 
in de Valkenburgse horeca opgevangen worden en meer jongeren aan onze gemeente 
gebonden worden.  
Het huidige onderzoek van bureau Etil bekijkt óf en hoe groot de behoefte is van 
ondernemers om hun hotel te laten saneren én of deze herbestemd kunnen worden naar 
studenten- of starterswoningen. Zou een mooie kans zijn om woningen te realiseren waar 
grote behoefte aan is.  
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🍀 ‘Hoeveel tijd denkt het college nodig te hebben om het Horeca masterplan uit te 
werken’? 

🍀 ‘Wanneer is het onderzoek van Etil afgerond’? 

🍀 ‘Is inmiddels bekend of herbestemming van hotels naar woningen in de 
‘Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg’  opgenomen gaat worden’? 
 

Formatiebehoefte en Valkenburgpas 
 
Voorstel is een deel van het incidenteel werkbudget in te zetten voor verder onderzoek 
naar de Valkenburgpas.  
De PGP heeft jaren geleden al het idee geopperd om een stadspas in te voeren voor onze 
inwoners. Met name voor inwoners met weinig inkomen. 
Deze pas zou o.a. ingezet kunnen worden ter bevordering van sociale participatie en het 
behalen van andere sociale doeleinden. 
In onze Algemene Beschouwingen op pagina 9 onder speerpunt 26 “Iedereen doet mee” 
lichten wij toe hoe de pas sociaal ingezet zou kunnen worden. 
 

🍀 ‘Kan het college aangeven wat de insteek en doelstelling van voorgesteld 
onderzoek is’? 

🍀 Is het college bereid dit onderzoek uit te breiden naar een sociale inzet van de pas’? 

 
 
Speerpunt 16: pag. 17 

evenementenbeleid 
 
Economische belangen/werkgelegenheid/extra inkomsten uit belastingen spelen een 
belangrijke rol in de keuze voor evenementen, echter de leefbaarheid voor onze inwoners 
moet niet vergeten worden. 
In de begroting staat dat het evenementenbeleid kritisch geëvalueerd en herijkt moet 
worden.  
 

🍀 ‘Op grond van welke criteria worden de evenementen geëvalueerd’? 

🍀 ‘Wanneer worden de resultaten van de evaluatie aan de raad voorgelegd’? 

🍀 ‘Is het mogelijk het aantrekken van nieuwe evenementen uit te stellen totdat deze 
evaluatie is afgerond’? 
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Speerpunt 17:   pag. 17 

Uitstallingenbeleid 
 
We zijn al geruime tijd bezig dit beleid gestalte te geven. 
De werkgroep van de raad, ondernemers en de stadsbouwmeester hebben aangegeven 
dat soepeler omgegaan moet worden met de ruimte waar ondernemers hun goederen 
kunnen stallen. Dit om de levendigheid en gezelligheid in ons straatbeeld te verhogen.  
 

🍀 ‘Wanneer denkt het college de raad het uitstallingenbeleid  voor te kunnen leggen’? 

 
 
Speerpunt 18: pag. 17 

Evaluatie parkeervergunningensysteem 

De afgelopen jaren hebben we herhaaldelijk aangekaart dat de eerste 
bewonersparkeervergunning gratis verstrekt zou moeten worden. Nu gaat het er  eindelijk 
van komen. (indien de raad  hiermee akkoord gaat dient de verordening  aangepast te 
worden maar dat doen we straks) 
De inwoners hebben een tijd nodig gehad om te wennen aan het digitale systeem maar de 
meeste mensen maken er nu probleemloos gebruik van.  
Voor de inwoners die er nog  moeite mee hebben wordt ingezet op ondersteuning en 
persoonlijke begeleiding.  
Als aandachtspunt willen we het college erop attenderen dat bewoners van Residence de 
Wiegerd tot op heden geen vergunning kunnen aanvragen terwijl ze daar, in onze ogen, 
recht op hebben. 
 

🍀 ‘Is het college bereid ondersteuning te blijven verlenen voor inwoners die dit nodig 
hebben’? 

🍀 Is het college bereid de bewoners van Residence de Wiegerd op zeer korte termijn 
een parkeervergunning te verlenen als deze wordt aangevraagd’? 

 
Thema 1. Werk en Inkomen 

Nieuwe inburgering 2020 pag. 20 
 
Minister Koolmees heeft voorgesteld de regie van inburgering  per 2020 terug te leggen bij 
de gemeenten en eerdere initiatieven mogelijk te ondersteunen. 
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Een goede stap  gezien de huidige problemen waar inburgeraars tegenaan lopen. Echter, 
de 84.459 inburgeraars in Nederland en de tientallen in Valkenburg aan de Geul hebben 
daar op dit moment niets aan. 
 

🍀 ‘Is het college bereid dit dossier in regionaal overleg te agenderen, zodat zo snel 
mogelijk tot een nieuw aanbod kan worden gekomen’?  

🍀 ‘En, in overleg met dienstdoende ambtenaar, te komen tot een pilot in 2019 
waardoor de huidige inburgeraars al mee kunnen profiteren van verbeteringen’? 

 
Thema 3: Onderwijs en Educatie. 
Inclusief Kindcentrum pag 22 
 
Wij zien het belang om zorg voor kinderen in de breedste zin van het woord te koppelen en 
daarmee kwaliteit en samenhang te verhogen. 
We plaatsen bij deze twee inclusief kindcentra  echter een kritische kanttekening.  
Door vergrijzing en twee ambitieuze schoolbesturen heeft onze gemeente nog maar vier 
basisscholen.  
Door nu in te zetten op twee centra, wordt nog vérder aangestuurd op centralisatie.  
Met als gevolg een verdere inkrimping van de keuzevrijheid in basisonderwijs.  
Tevens zal dit samen met het krappe woningaanbod voor starters en gezinnen met jonge 
kinderen de, toch al in gang zijnde, vergrijzing bevorderen, wat vervolgens weer invloed 
heeft op de algemene leefbaarheid.  
 

🍀 ‘Deelt het college onze mening dat om onze gemeente demografisch gezond te 
houden, een evenwichtige bewonerssamenstelling van groot belang is en dat 
getracht moet worden, waar mogelijk, voorzieningen voor jonge gezinnen te 
behouden en nieuwe initiatieven waar mogelijk te ondersteunen’? 

 
Thema 4: Sport, Kunst en Cultuur. pag. 25 

 
Het college stelt voor de combinatiefunctionaris in te zetten om leerlingen gericht 
muziekonderwijs aan te kunnen bieden. 
Deze functionaris zou wellicht breder ingezet kunnen worden.  Valkenburg aan de Geul is 
een Millenniumgemeente.   
Zo zou het Platform Wereldburgerschap graag, via de combinatiefunctionaris, op onze 
scholen in geplande bijeenkomsten over doelstellingen en mogelijkheden met de 
leerlingen in contact komen.   
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🍀 ‘Is het college bereid te onderzoeken of de combinatiefunctionaris breder ingezet 
kan worden zodat deze met diverse burgerinitiatieven projecten en activiteiten op 
zou kunnen zetten’?   

 
Speerpunt 13: ‘Organiseren van werkgelegenheid in juiste balans”. pag. 28  

Er zijn landelijke afspraken gemaakt over werk voor arbeidsgehandicapten op reguliere 
werkplekken: 100.000 banen in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheden in 2025. 
Stavaza nu: 40.000 bij bedrijfsleven, slechts 600 bij overheden.  

Staatssecretaris van Ark is van mening dat de overheid nog een flinke inhaalslag moet 
maken en daar zijn wij het mee eens. 
 

We zijn dan ook  erg blij met het initiatief van ons college om wijkkantonniers aan te 
stellen.  

Deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen eenvoudige werkzaamheden 
van het adaptief wegbeheer op zich nemen.  

🍀🍀 ‘Heeft het college de oproep van de staatssecretaris gehoord en hoe denkt men hier 
verder  gevolg  aan te geven’?   

 
Speerpunt 22: “ Aantrekken middelbaar horeca onderwijs behoud  huidig middelbaar 
onderwijs”. pag. 29 

 
Ons hebben berichten bereikt dat er op de plaats van de huidige St. Jozefschool een 
nieuwe school gebouwd gaat worden voor onderwijs van Stella Maris.  
Het huidige Stella Maris gebouw zou hiermee komen te vervallen. 
 Valkenburg zou op deze manier langdurig verzekerd kunnen zijn van middelbaar 
onderwijs. Met alle positieve gevolgen voor onze gemeente en inwoners. 

🍀 ‘Is het college op de hoogte van de locatieplannen van het Stella Maris college en 
hoe  gaat het college  hierop inspelen’? 

 
Speerpunt 23: “Aandacht voor veteranen”  
De PGP stelt voorop dat blijvende aandacht en respect voor veteranen en hun inzet in de 
wereld passend is.  
Het college geeft aan dat er 50 geregistreerde veteranen woonachtig zijn in onze 
gemeente. 
Wij vragen ons af of dit aantal voldoende is voor lokale veteranenzorg, een lokaal 
ontmoetingspunt en andere voorgenomen evenementen terwijl er al diverse inloophuizen 
en ontmoetingsplekken zijn in de regio. 
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🍀 ‘Heeft het college onderzocht welke behoefte leeft bij deze doelgroep en waarom 
de regionale voorzieningen niet zouden voldoen’? 

 
Speerpunt 26:  “iedereen doet mee” pag. 30 
We kunnen ons vinden in de visie en uitgangspunten maar vragen ons af hoe dit aan te 
pakken zonder extra middelen. 
U geeft aan dat voor vrijwilligerswerk en terugdringen van armoede reeds extra geld is 
vrijgemaakt en dat voor andere onderdelen prioritering binnen de bestaande budgetten 
wordt gezorgd. 

🍀 ‘Kan het college deze prioritering met ons delen’? 

🍀 ‘Wanneer kunnen wij de onderzoeksgegevens tegemoet zien aangaande het 
verhogen van de inkomensgrens voor toeslagen en de hierbij behorende financiële 
consequenties’? 

🍀 ‘Wat is de stand van zaken van de verlaging van de rente bij gemeentelijke 
schuldhulpverlening’? 

 

§1.4. Programma Ruimtelijk domein. 
 
Thema 2:  
 Bescherming bodem en atmosfeer. pag. 34 
 
De beelden van de waterlast deze zomer staan bij velen nog helder voor de ogen. Bij 
Waterschap Limburg, Provincie Limburg en gemeente wordt gewerkt aan maatregelen 
tegen wateroverlast.  
Het Waterschap probeert huiseigenaren aan te sporen  regenpijpen los te koppelen van 
het riool en de tuinen te vergroenen. Gemeenten kunnen hier ook een rol in spelen. 

🍀 ‘Hoe denkt de gemeente haar inwoners aan te sporen en welke maatregelen gaat 
ze zelf nemen’? 

De laatste tijd werd onze gemeente geconfronteerd met enkele recreatieve 
helikoptervluchten. 
 Naast  het veroorzaken van geluidsoverlast  zijn helikoptervluchten  slecht voor het milieu. 
De Provincie gaat over deze vergunningen en is het met ons eens, ook zij zien liever minder 
vluchten.  
Men is inmiddels  aan het onderzoeken hoe deze ongewenste activiteiten een halt 
toegeroepen kan worden.  
We zullen de ontwikkeling in dezen nauwlettend blijven volgen. 
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🍀 ‘Kan het college toezeggen dat zij proactief contact onderhoudt met de Provincie 
om de wetgeving zodanig aan te passen zodat deze onnodige vluchten in de 
toekomst niet meer worden toegestaan?’ 

🍀 ‘Aangezien de Provincie de omwonenden niet tijdig informeert over dit soort 
vluchten; is het college bereid deze taak op zich te nemen’? 

 
Speerpunt 3:” Investeren in en doorontwikkelen van projecten”. pag. 39 

a. Wijland Houthem 
 

Ofschoon dit onderdeel is van de hele gebiedsontwikkeling blijven wij grote vraagtekens 
zetten bij de noodzaak van het aanleggen van een  hellingbaan, extra parkeerplaatsen, 
Belvedère  en inrichting  van een OV overstappunt.   

🍀 ‘Kan het college aangeven wat deze investering van 700.00 euro rechtvaardigt en 
oplevert voor de inwoners van Houthem’? 

 
Speerpunt 6: “Bevorderen verkeersveiligheid in  woonwijken en kernen”.pag. 43 

a. Verkeersveiligheidsknelpunten 
 

We zijn blij dat een deel van de knelpunten aangepakt gaan worden vooral met het oog op 
de  veiligheid voor zwakke verkeersdeelnemers.  

🍀 ‘Hoeveel en welke knelpunten gaan de komende periode aangepakt worden en in 
welke volgorde’? 

🍀 ‘Hoe ver is het college met de schoolveilige routes? Hierbij doelen wij specifiek op 
de routes voor het toegenomen aantal reizende leerlingen na de sluiting van 
scholen in Houthem, Schin op Geul en Vilt’? 

🍀 ‘Is het college het met ons eens dat er meer gecontroleerd moet worden op 
verkeersovertredingen in het algemeen om de veiligheid van zwakke 
verkeersdeelnemers te bevorderen’? 

 
Speerpunt 8: “Onderhoud wegen en groen”.  pag. 45 

Onze fractie heeft zich steeds sterk gemaakt voor adequaat wegenonderhoud.  
We zijn grote voorstander van het adaptief wegenonderhoud en hoopten dat hiervoor 
eindelijk de benodigde middelen structureel konden worden vrijgespeeld. 
Helaas is dit niet het geval.  
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We gaan ervan uit dat het college zal blijven zoeken naar mogelijkheden om het budget 
structureel op te hogen. 
 
Speerpunt 24. “Opstellen en uitvoeren duurzaamheidsbeleid”. pag. 46   

Fijn dat de gemeente een ambitieus duurzaamheidsbeleid wil gaan opstellen. Wij missen 
echter een aantal zaken. 
Zo werd er tijdens een EFTR vergadering ( 31-01-218) gesproken over laaghangend fruit. 
Hier wordt, onder andere, zuiniger omgaan met middelen mee bedoeld.  

🍀 ‘Welke maatregelen vallen volgens het college bij het onderwerp duurzaamheid 
onder de categorie ‘laaghangend fruit’ en wanneer denkt men deze te gaan 
toepassen’? 
 

Daarbij komt dat onze gemeente een Millenniumgemeente is en de 17 Sustainable 
Development Goals onderschrijft. 

🍀 ‘Hoe gaat het college een positieve bijdrage leveren aan deze 17 doelen’? 
 

Speerpunt 25: “Opstellen en uitvoeren milieu- en afvalbeleid”. pag. 47 

Er wordt aangegeven dat Nederland in 2050 een circulaire economie dient te hebben. Wij 
zien echter geen ideeën die gericht zijn op het scheiden van afval. 

🍀 ‘Hoe wil het college gescheiden inzameling van afval verder stimuleren en daarmee 
bijdragen aan het doel van een circulaire economie’? 

🍀 ‘Het viel ons op dat het college het gebruik van plastic wil terugdringen. Hoe is het 
college van plan dit te bewerkstelligen’? 
 

Speerpunt 32: “Monumentenbeleid”. pag. 48 

Onze gemeente  heeft veel cultuurhistorisch erfgoed en monumenten. Deze vormen een 
belangrijke aantrekkingsfactor voor toeristen, maar zijn ook voor onze eigen inwoners 
belangrijk.  
Tot op heden bestond er in onze gemeente geen monumentenbeleid omdat er simpelweg 
geen middelen beschikbaar waren om dit beleid vervolgens uit te voeren. Het doet ons 
deugd dat hiervoor eindelijk budget wordt gereserveerd. 
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Onderhoud kapitaalgoederen. pag. 88 

Het groenonderhoud is sinds de invoering van het ontzorgingscontract zwaar onder de 
maat. Dit heeft  geleid tot een forse toename van klachten.  
Wij begrijpen dat een nieuw concept tijd nodig heeft om goed te gaan functioneren, maar 
inmiddels maken wij ons zorgen of het nog goed gaat komen. 

🍀🍀 ‘Welke stappen gaat het college ondernemen om te zorgen dat het onderhoud van 
het groen weer naar behoren gedaan wordt’? 

Tot slot wat betreft het reserveren van 2 miljoen voor strategische projecten het volgende. 
Onze fractie kan hiermee akkoord gaan indien toegezegd wordt dat, indien zich een 
haalbare businesscase aandient, dit als voorstel aan de raad wordt voorgelegd. 
 
Tot zover in eerste termijn. 
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