Aan: de voorzitter van de raad der gemeente Valkenswaard

Betreft: vragen o.g.v. artikel 41 RvO.
Datum: 24 februari 2010.
Geachte heer,
In september van het vorig jaar zijn een aantal wijzigingen van de APV behandeld in
commissie en raad. Nogal wat vragen van de PvdA-fractie konden niet tijdens de
commissievergadering beantwoord worden. Die vragen zouden schriftelijk beantwoord
worden. Dit is voor een groot deel ook gebeurd, middels een bericht gedateerd 17 september
2009. Enkele vragen werden overigens niet inhoudelijk beantwoord.
Een aantal vragen is toen echter niet beantwoord, ook niet tijdens de raadsvergadering. Voor
zover die vragen nog relevant waren en na het tevergeefs afwachten van nader bericht, hebben
wij d.d. 21 november 2009 deze vragen opnieuw aan u gesteld als vragen op grond van artikel
41 RvO. Op die vragen hebben wij niet binnen de geldende termijn antwoord gekregen.
Op 9 januari van dit jaar kregen wij dan antwoord op de vragen van september, of zo u wilt 21
november.
Wederom zijn een aantal vragen niet inhoudelijk beantwoord. Ik denk hierbij aan de
kwalificatie "laconiek". Ook zijn een aantal vragen in het geheel niet beantwoord.
Wij verzoeken u hierbij dringend om onderstaande vragen alsnog te beantwoorden, en wel
zeer ruim binnen de geldende termijn, laten wij zeggen binnen twee weken na heden. Dat
hebben wij, na vijf maanden wachten, wel verdiend zou men denken.
Wij volgen de nummering van uw eerste reactie d.d. 17 september 2009.
8.

Voorgesteld art 2.28 (terrassen).
Wat is de stand van zaken t.a.v. de betalingen door de terrashouders aan de westzijde
van de Markt? Heeft iedereen aan zijn verplichtingen voldaan? Indien neen, overzicht
graag!

19.

Wat betekent een collectief evenement? Er schijnt door ambtenaren verwezen te zijn
naar een collectief evenement, toen gevraagd werd naar de vergunning voor een
terrasconcert …
Een collectieve festiviteit is een evenement, zoals de kermis, carnaval, enz. werd
geantwoord.
Kan dat juist zijn? Zo ja, wat is dan de inhoud en de begrenzing van een evenement?
Betekent dat, dat binnen de grenzen t.a.v. geluid of licht (sportbeoefening) eenieder
[elke Wm-inrichting] kan doen wat hij wil, gedekt door een algemene aanwijzing als
collectief evenement?

23.

Is door het college sinds het vaststellen van het evenementenbeleid door de raad in
2006 afgeweken van dit beleid (t.a.v. aantal en soort, geluidsniveaus, enz.)? Zo ja,
wanneer en in hoeverre, en met welke reden?
[Er is wel een reactie gegeven, maar geen inhoudelijk antwoord.]

25.

U antwoordt dat de klacht digitaal geregistreerd wordt en gemeld wordt aan de
politie. Meent u dat? Bellers merken daar niets van, er wordt eenvoudigweg niet
opgenomen. Vandaar opnieuw de vraag:
bestaat er nu wel of niet een gemeentelijke klachtenlijn (telefonisch) buiten
kantooruren? D.w.z. een die daadwerkelijk bereikbaar is.

Met vriendelijke groet,
F.H.D.M. Maas,
fractie PvdA
De Wilde Wingerd 45
5552 NE Valkenswaard
e-mail: f-maas@planet.nl
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