
Aan het college van burgemeester en wethouders                 Valkenburg aan de Geul, 17 februari 2022 

Vraagrecht ex. Art. 32 Reglement van Orde  

Onderwerp: Aanpak leegstand + creëren nieuwe woningen  

Geacht college, 

Twee zéér belangrijke opgaven in onze gemeente zijn de aanpak van leegstand en het creëren van 
nieuwe woningen. 

Twee opgaven die deels met elkaar samenhangen en nog meer aandacht verdienen. 

Zo heeL wethouder Vankan toegezegd om in het eerste kwartaal van 2022 een korte evaluaMe te 
maken over welke iniMaMeven de transiMemanager wonen & vastgoed al heeL kunnen oppakken en 
welke niet. Wij kijken hier reikhalzend naar uit. Zo is het hopelijk een leermoment en is er ruimte om 
verdere stappen te nemen. We kunnen dan wellicht (hopelijk) de capaciteit binnen het team ‘wonen’ 
opplussen. 

In het kader hiervan hebben wij een 3-tal vragen: 

- Kunt u ons op dit moment al aangeven rond welke datum u denkt een evaluaMe aan de 
commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en/of de gemeenteraad toe te sturen? 

- Bent u bekend met het stuk ‘Leegstand te lijf 2.0, met speciale aandacht voor winkels en 
kantoren’ van de VNG?  
En zo ja, worden er instrumenten en mogelijkheden die in dit rapport worden benoemd (om 
leegstand te lijf te gaan en panden te transformeren naar woningen) ook in onze gemeente 
overwogen in te ze^en? 

- De leegstandverordening is één van de instrumenten om leegstand tegen te gaan en daarbij 
eventueel in te ze^en op woningbouw. Hierin kun je volgens bovengenoemd document o.a. 
regels vaststellen voor het melden van leegstand van woningen en/of gebouwen, het doen 
van een verplichtende voordracht en het voeren van gesprekken met eigenaren. 
 
Onze vraag is of het college bereid is om bij de ons toe te komen evaluaMe, en daarbij wellicht 
een voorstel tot capaciteitsuitbreiding bij de afdeling ‘wonen’, een advies te geven op de 
vraag of zij meerwaarde zien in het opstellen van een leegstandverordening?  
Dit in het kader van de aanpak van leegstand + het creëren van nieuwe woningen. Wij zien dit 
in ieder geval als een interessante mogelijkheid. 

Rapport VNG: h^ps://vng.nl/sites/default/files/2020-12/leegstand-te-lijf-2.0_202012116.pdf 

Wij zien uit naar uw antwoorden. 

Namens de CDA-fracMe, 
Thomas Brune, raadslid gemeente Valkenburg aan de Geul 
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