Perslijst B&W vergadering A en C 24-03-2020
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 17 maart 2020
Besluit
Besloten wordt de besluitenlijst A&C van 17 maart 2020 vast te stellen.

A.2 Vragen ex art 32 RvO over Santa's Village
Besluit
Besloten wordt de aanvullende vragen inzake Santa's Village d.d.2 maart jl. cf. het concept te
beantwoorden en afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder.

A.3 Raadsinformatiebulletin stand van zaken project Polfermolen
Besluit
Besloten wordt het aangepaste RIB vast te stellen en afhandelingsmandaat te verlenen aan de
portefeuillehouder.

A.4 Advies tegemoetkoming leges incidentele ontheffing autoluw centrum
Besluit
Besloten wordt om:
1. Ondernemers die vanwege de coronacrisis etenswaren willen gaan bezorgen vanuit het
autoluwe centrum van Valkenburg te verwijzen naar de hiervoor noodzakelijke “incidentele
bedrijfs(toegangs)ontheffing met parkeren”;
2. Producten en tarieven uit de Leges- en Parkeerbelastingverordening aan te houden;
3. De kosten van deze incidentele ontheffing als tegemoetkoming en op basis van een
maandelijkse factuur aan de betreffende ondernemers vergoeden;
4. Deze aanpak op een later moment via een Raadsbesluit te verankeren, ervan uitgaande
dat dit in de geest is van hetgeen door de burgemeester is gesondeerd in het overleg met de
fractievoorzitters op vrijdag 20 maart jl.;
5. P1 op te dragen om dergelijke ontheffing-aanvragen met voorrang te verwerken;
6. Deze tegemoetkoming aan te bieden voor zolang de horecasluiting t.b.v. coronacrisis
voortduurt of het College hierover een gewijzigd besluit neemt.

A.5 Financiële maatregelen Coronavirus
Besluit
Gezien de nota en met als nadrukkelijk doel om via de lokale heffingen de financiële
gevolgen van de Coronacrisis te beperken voor ondernemers, wordt besloten om de
volgende maatregelen te nemen:
1. Ten aanzien van precarioheffingen:
- Algemeen betalingsuitstel te verlenen van 3 maanden (vanaf het moment van
bekendmaking)
- Geen invorderingstrajecten (c.q. deurwaarders) op te starten in deze periode (tenzij
vanwegezwaarwegende redenen);
- Ondernemers de mogelijkheid te bieden om reeds betaalde bedragen (over 2020) terug te
betalen (op verzoek), waarbij de betalingsverplichting blijft bestaan;
- Na afloop van de crisis, in ieder geval voor het einde van het jaar, te beoordelen in
hoeverre er sprake is van ontheffing.
2. Ten aanzien van de reclamebelasting:
- Controles voor de grondslag uit te stellen tot nader order, in ieder geval voor de komende
3 maanden;
- Aanslagoplegging niet eerder op te leggen dan augustus 2020.
3. Ten aanzien van de vermakelijkhedenretributie:
- Geen algemeen uitstel te verlenen voor de betaling van de vermakelijkhedenretributie
2019;
- Ondernemers de mogelijkheid te bieden om uitstel te verzoeken in specifieke gevallen.
4. Ten aanzien van de Marktgelden 2020:
- Geen algemeen uitstel te verlenen;
- Coulant om te gaan met openstaande vorderingen;
- Indien de weekmarkten voor langere tijd gesloten blijven, de raad te verzoeken tot het
vaststellen van een aangepaste verordening marktgelden 2020 (om restitutie met
terugwerkende kracht mogelijk te maken);
5. Ten aanzien van de evenementenvergunning:
- Het proces van versturen legesnota’s op te schorten;
- Geen uitstel van betaling te verlenen voor reeds verstuurde legesnota’s (alsdan zou er
sprake zijn van onrechtmatigheid);
- Coulant om te gaan met invordering indien de betalingstermijn wordt overschreden;
- De komende drie maanden geen aanmaningskosten of invorderingskosten in rekening
brengen.
- Onderzoeken of de legesverordening 2020 en/of de regeling kwijtschelding op dit punt

aangepast kan worden. Indien mogelijk de raad verzoeken om, met terugwerkende kracht,
deze aanpassingen vast te stellen.
6. Ten aanzien van de BIZ:
- Het opleggen van de aanslagen tot nader order uit te stellen;
- De stichting BIZ Valkenburg een standpunt te laten bepalen over hoe men wilt omgaan met
de BIZ in 2020. Hier zou mogelijk uit kunnen voortvloeien dat het draagvlak voor de BIZ is
gewijzigd als gevolg van de Coronacrisis. Alsdan de raad yr verzoeken om de verordening
(met terugwerkende kracht) aan te passen.;
7. Ten aanzien van de toeristenbelasting:
- Het alternatieve ambtelijke voorstel te volgen en een algemeen betalingsuitstel van drie
maanden te verlenen. De toeristenbelasting is een heffing achteraf is op basis van
daadwerkelijke overnachtingen. De gemeente Valkenburg a/d Geul verzorgt deze heffing
zelf. De gemeenten die de toeristenbelasting echter laten heffen via de BsGW,
zijn overgegaan tot uitstel van drie maanden. Het college hecht eraan als regio zoveel als
mogelijk gezamenlijk op te treden en heeft derhalve besloten om de lijn van (gemeenten die
toeristenbelasting heffen via de) de BsGW in dezen te volgen.

