
 

Perslijst B&W vergadering 15-06-2021 

 

A.1 Archiefverordening 2021 

Besluit 

Besloten wordt om de Archiefverordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2011 te 

wijzigen conform de aangepaste tekst in de Archiefverordening gemeente Valkenburg aan de 

Geul 2021. 

 

A.2 Nieuwe Alcoholwet 

Besluit 

Besloten wordt om onderstaande wijzigingen, daar waar deze van toepassing zijn, te 

implementeren in de werkwijze, toetsing en handhaving van de huidige Drank- en 

Horecawet: 

    - de naam Drank- en Horecawet veranderen in Alcoholwet; 

    - de verkoop van alcohol op afstand te regelen. Het streven is door betere regulering de 

naleving van de leeftijdsgrens te verhogen. Dit geldt zowel voor het moment van aankoop 

via internet als voor het moment van aflevering. Het toezicht op de verkoop op afstand gaat 

naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA); 

    - het stunten met prijzen wordt verder aan banden leggen. Prijsacties met meer dan 25% 

korting zijn niet langer toegestaan. Het toezicht op de prijsacties wordt ook gecentraliseerd 

bij de NVWA; 

    - het Besluit eisen inrichtingen DHW te laten vervallen, de eisen in het Bouwbesluit 

voldoen. Alleen de eis voor het scheiden van de slijtlokaliteit met andere bedrijfsactiviteiten 

door een verbindingsruimte blijft bestaan. Het Bouwbesluit bevat hiervoor geen regeling. 

Hierbij valt te denken aan de zogenaamde borrelshops bij supermarkten en proeflokalen bij 

slijterijen; 

    - Weder verstrekking van alcohol (een meerderjarige die alcohol koopt voor een 

minderjarige) wordt strafbaar; 

      Het advies is om geen gebruik te maken van onderstaande wijzigingen waaraan een 

verordenende bevoegdheid verbonden is; 

    - Het verhogen van de minimale vloeroppervlakte-eisen voor horeca- en slijtersbedrijven. 

    - Het mogelijk maken voor slijters om proeverijen te organiseren; 

    - Het eisen van de aanwezigheid van iemand met een diploma sociale hygiëne op een 

vervoermiddel waar bedrijfsmatig alcohol wordt geschonken, zoals een bierfiets; 

    - Het aanwijzen van een alcohol-overlastgebied wanneer sprake is van ernstige overlast of 

verstoring van de openbare orde. 
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A.3 Privacyprotocol bestuurlijke aanpak ondermijnende criminaliteit 

Besluit 

Besloten wordt om het Privacyprotocol ‘Bestuurlijke aanpak ondermijnende criminaliteit’ vast 

te stellen. 

 

A.4 Raadsnota Kadernota 2021 

Besluit 

Besloten wordt om de raadsnota kadernota ter vaststelling aan te bieden aan de 

gemeenteraad voor de vergadering van 12 juli 2021. 

 

A.5 Starterslening 

Besluit 

Besloten wordt om vast te stellen dat het verstrekken van een starterslening zoals bedoeld in 

de verordening ‘starterslening gemeente Valkenburg aan de Geul in samenwerking met 

provincie Limburg 2021’ en de verordening ‘starterslening gemeente Valkenburg aan de 

Geul 2021’ plaatsvindt in het algemeen belang. 

 

A.6 Jaarverantwoording 2020 (jaarverslag en jaarrekening) gemeente 

Valkenburg aan de Geul 

Besluit 

Besloten wordt om: 

 

1. De jaarverantwoording 2020 bestaande uit het jaarverslag en de 

jaarrekening, via het presidium, door te geleiden naar de gemeenteraad ter vaststelling in de 

raadsvergadering van 12 juli 2021; 

2. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 

 

A.7 Ontwikkelvisie Berg 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Overwegende dat de locatiekeuze voor de nieuw te ontwikkelen openbare 

basisschool voor het proces om te komen tot een integrale gebieds- en 

ontwikkelvisie voor de kern Berg van belang is voor de toekomst van de kern, de 

gemeenteraad via bijgevoegde raadsnota inclusief bijlagen, via het Presidium, de 

keuze te laten maken voor de ontwikkeling op of direct nabij de huidige locatie; 
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2. Overwegende dat voor de verdere uitwerking van het voorkeursscenario tot een 

globale businesscase extra krediet in de vorm van een werkbudget noodzakelijk is, 

wordt u gevraagd de raad te verzoeken tot het ter beschikking stellen van een krediet 

en dit te onttrekken aan de strategische reserves; 

3. Afhandelingsmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder. 


