
 

Raadsfractie  Algemeen Belang 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Valkenburg a/d Geul 

Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 32 Reglement van Orde 
inzake aanbrengen verplichte rookmelders.   

 
Valkenburg, 12 januari 2022 

Geacht College, 

Vanaf 1 juli 2022 is het in iedere woning verplicht om op elke bouwlaag een 
rookmelder aan te brengen. Algemeen Belang vraagt zich in deze af hoe 
minima deze rookmelders gaan betalen en vraagt het college hiervoor een 
oplossing aan te dragen in de vorm van het beschikbaar stellen- of 
vergoeden van rookmelders voor minima. 

Rookmelders redden mensenlevens (400 per jaar) en beperkt ook de 
schade bij een brand, maar kosten ook al snel enkele euro’s . 
Wie het niet breed heeft zal deze dan ook niet altijd kunnen aanschaffen. 
De keus tussen een warme maaltijd en een rookmelder is immers snel 
gemaakt. 
Daarom is Algemeen Belang van mening dat de gemeente samen met de 
woningcoöperaties en overige verhuurders van sociale huurwoningen 
rookmelders voor minima moet vergoeden. 

Daarom stellen wij u de volgende vragen die we graag schriftelijk 
beantwoord zien: 

1. Is het college bereid om in de sociale huursector met 
woningcoöperaties en overige verhuurders in overleg te gaan om op 
iedere bouwlaag een rookmelder aan te brengen?  

2. Is het college bereid om voor de minima die beschikken over een 
eigen woning in een collectieve maatregel en/of financiële vergoeding 
te voorzien het aanbrengen van een rookmelders?  

3. Gezien de beperkte resterende tijd tot het ingaan van de verplichting 
voor het aanbrengen van rookmelders kunt u deze collectieve 
maatregel administratief afronden voor 1 mei 2022? 



4. Welke maatregelen en acties heeft u verder genomen om deze 
verplichting kenbaar te maken onder de inwoners van onze 
gemeente? 

  

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de 
daarvoor gestelde termijn. 

Namens de fractie Algemeen Belang, 
Bert Hardy 


