
 

 

 
 
 
Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders Valkenburg aan de Geul. 
Betreft: schriftelijke vragen krachtens Artikel 32 Reglement van Orde. 
Datum: 3 december 2021. 
 
 
Geacht College, 
 
Tijdens de kadernota van 12 juli 2021 is de raad akkoord gegaan met de voorstellen van het college om 
aanvullend op de landelijke maatregelen: 
- de precariobelasting niet op te leggen over 2021 tot en met 30 juni en voor de eventuele uitbreiding van de 
terrassen geen aanvullende precario te heffen, in 2021 niet over te gaan tot de heffing van de 
reclamebelasting en de huurnota’s van verhuur voor gemeentelijke eigendommen aan verenigingen en 
maatschappelijke instellingen kwijt te schelden voor een periode van zes maanden. 
- de VVD heeft toen voorgesteld om deze maatregelen niet alleen voor het eerste halfjaar 2021 te realiseren, 
maar voor het hele jaar 2021, en tevens ook de huurvermindering voor commerciële huurders en 
maatregelen voor de BIZ, zoals in 2020 besloten, ook voor 2021 toe te passen. Het geamendeerde 
amendement is aangenomen waardoor de voorstellen (behoudens het gedeelte met betrekking tot de BIZ) 
voor het hele jaar 2021 worden toegepast. 
 
Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VVD daar nogmaals een punt van gemaakt in de algemene 
beschouwingen om dit door te trekken naar het eerste kwartaal 2022 en dat we een en ander op de voet 
zullen volgen en indien nodig nogmaals een motie zullen indienen om de kwijtschelding van de lasten voor 
inwoners, ondernemers en verenigingen ook door te trekken naar het eerste kwartaal 2022. 
 
Inmiddels is de situatie nog geen maand later alweer gewijzigd in die zin dat er weer een lockdown is en een 
nieuw steunpakket wordt aangekondigd. Vanuit onze achterban hebben wij begrepen dat deze landelijke 
steunmaatregelen helemaal niet voldoende zijn: de NOW gaat naar de werknemers en de ondernemers 
dient nog een flink percentage zelf te betalen, de TVL gaat naar de vaste lasten, de ontvangen 
steunmaatregelen worden bij de omzet geteld waardoor de aanvraag deze keer kan worden afgewezen.  
  

Vragen 
 
1. Is het college voornemens om de maatregelen zoals hierboven genoemd te prolongeren naar 

het eerste kwartaal 2022? 
2. Is het college bereid om er alles aan te doen om Valkenburg aan de Geul overeind te houden? 
3. Welke maatregelen gaat het college nog nemen om Valkenburg aan de Geul, haar inwoners, 

ondernemers en verenigingen weer financieel gezond te krijgen? 
 

 
Wij verwachten uw antwoord binnen de hiervoor gestelde termijn. 
 
Namens de Valkenburgse VVD: 
 
           
 
 
 
Bianca Rooding-Eurlings                                                            Nelleke Arentsen-Gilissen 


