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De geluidsbestanden en andere bijlagen van deze vergadering kunt u raadplegen bij de betreffende agendapunten in iBabs.

Nr.

Onderwerp

Behandeling

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen van harte welkom, ook degenen die deze vergadering
via de livestream verbinding volgen omdat zij vanwege de geldende coronamaatregelen nu niet als publiek in de
raadzaal aanwezig kunnen zijn.
De fractie PGP draagt mevrouw Marlieke Baggermans-Kieboom (woonachtig te Sibbe) voor als burgerlid voor de
commissie SOB. De commissie stemt in met haar benoeming. Namens de commissie feliciteert de voorzitter
mevrouw Baggermans-Kieboom met haar benoeming tot burgerlid.

2.

Vaststelling van de agenda / aanmelden
punten voor de rondvraag

Voor agendapunt 3 (spreekrecht burgers) is schriftelijke inbreng ontvangen van de familie Van Rennes.
De schriftelijke inbreng heeft betrekking op agendapunt 7.c (handhavingsverzoeken Camping Vinkenhof).
Conform afstemming betrekt de commissie deze schriftelijke inbreng bij de behandeling van agendapunt 7.c
De agenda wordt dienovereenkomstig vastgesteld.
Door de fracties VSP en PGP zijn vragen voor de rondvraag ingediend. Het overzicht is in iBabs geplaatst. De vragen
worden behandeld bij agendapunt 8.

3.

Spreekrecht Burgers (via schriftelijke
inbreng)
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3.a

Schriftelijke inbreng familie Van Rennes
inzake handhavingsverzoeken camping
Vinkenhof

De schriftelijke inbreng wordt betrokken bij de behandeling van agendapunt 7.c.

4.

Vaststellen van het verslag van de
commissie ABA de dato 7 juni 2021

Naar aanleiding van het aangeboden conceptverslag zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen. Het verslag wordt
ongewijzigd vastgesteld.

5.

Actielijst

De meest geactualiseerde actielijst is in iBabs geplaatst.
Inbreng lid J. Kleijnen inzake onderhoud wandelpaden.
Beantwoording burgemeester D. Prevoo:
• Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen 2½ maand is de burgemeester hier nog niet aan toegekomen. De
burgemeester kent de details niet, maar het punt staat op de actielijst en zodra de ruimte er is gaat de
burgemeester hier mee aan de slag.
Voor het overige wordt de actielijst voor kennisgeving aangenomen.

6.

Voorstel college betreffende
Archiefverordening 2021

De griffier heeft vanmiddag het bericht gekregen dat een stuk tekst is weggevallen bij artikel 13 en artikel 14 van de
verordening. De correcte versie is vanmiddag bij de agenda gepubliceerd.
Inbreng eerste termijn lid B. Rooding-Eurlings.
Beantwoording/constateringen/toezeggingen burgemeester D. Prevoo:
• Er werden vragen gesteld over artikel 17. De burgemeester zegt toe dat dit wordt nagekeken. Als blijkt dat een
en ander niet met elkaar correspondeert, dan wordt de tekst aangepast.
• De burgemeester merkt op dat er geen artikel 3 in de verordening staat. Dit artikel heeft te maken met een
kwaliteitstoevoeging en die is volgens de archivaris op dit moment niet van toepassing. Als dit in de toekomst
wel van toepassing is, dan wordt er een aangepaste verordening ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de tweede termijn.
Gehoord de toezegging van de burgemeester concludeert de voorzitter dat er mogelijk een aangepast voorstel ter
besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.
De commissie adviseert het presidium het voorstel door te leiden naar de raad (hamerstuk).

7.

Bespreekpunten:

7.a

Stand van zaken corona

Mededelingen burgemeester D. Prevoo inzake:
• De laatste versoepelingen hebben te maken met het afschaffen van de 1½ meter maatregel en het gebruik van
de corona app. De praktijk moet maar uitwijzen hoe een en ander gehandhaafd wordt. Binnen de gemeente
Valkenburg aan de Geul gebeurt in ieder geval niets anders dan hetgeen men voorheen al deed. Op dit moment
kan de gemeente hier geen extra handhavingscapaciteit op inzetten omdat er een hele hoop andere taken
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•

moeten worden uitgevoerd en omdat nog niet duidelijk is in hoeverre de financiële toezeggingen vanuit het Rijk
hier zullen landen. Er is een financiële toezegging gedaan richting de Veiligheidsregio’s, ook richting ZuidLimburg. Maar hoe hier in de praktijk de extra capaciteit mee kan worden gefinancierd is op dit moment nog
niet duidelijk.
Er wordt steekproefsgewijs gehandhaafd en op het moment dat er een signaal binnenkomt dat het ergens niet
goed gaat, zal men daar meteen op afgaan. Uiteraard doet men er alles aan om excessen te voorkomen. Die zijn
het afgelopen weekend nog niet aan de orde geweest. Als zaken weigeren om de corona app te controleren zal
de burgemeester daar zeker op handhaven. Want sommige zaken doen op facebook bepaalde uitlatingen en die
zaken worden zeker in de gaten gehouden. Op het moment dat zij zich niet aan de regels houden wordt
daartegen opgetreden.

Inbreng lid J. Kleijnen.
Beantwoording burgemeester D. Prevoo:
• Voor wat betreft de corona volgt ook de gemeente Valkenburg aan de Geul de maatregelen die door het Rijk
worden voorgeschreven.
• Er werd gesteld dat het voor mensen die geen smartphone hebben omslachtig is om aan een vaccinatiebewijs te
komen. De burgemeester heeft navraag gedaan bij zijn huisarts en het blijkt dat het vrij eenvoudig is om een
vaccinatiebewijs te krijgen. Een huisarts noteert de datum en tijdstip van de vaccinatie, waar men gevaccineerd
is en met welk vaccin en dan drukt de huisarts een QR-code uit. Dit geldt voor alle ouderen. De burgemeester
beaamt dat het voor sommige mensen erg lastig is, maar de ervaring wijst uit dat het voor mensen die de app
hebben erg goed werkt. Als iedereen welwillend en meewerkend is profiteert iedereen daarvan. De regels zijn
er nu eenmaal en men moet het ermee doen. Met een beetje hulp van familie, vrienden, bekenden of buren kan
iedereen de benodigde papieren en bescheiden ophalen. Als het ook met hulp niet lukt, dan kunnen mensen
contact opnemen met het KCC. Een dergelijke hulpvraag wordt genoteerd en de burgemeester gaat ervan uit
dat het zorgteam er vervolgens mee aan de slag gaat.
• Als het gaat om een financiële vergoeding voor de inwoners - als compensatie voor de effecten van corona - daar
gaat de burgemeester niet over. Als de raad dit belangrijk vindt dan zal men zelf met een voorstel moeten
komen en daar draagvlak binnen de raad voor moeten vinden. Uiteraard moet men daar ook bij aangeven uit
welk budget de kosten worden betaald. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft immers een vreselijke
periode achter de rug, daar heeft men nog jaren mee te kampen en het gaat veel middelen kosten. Daarnaast is
er ook nog een taakstelling op het Sociale Domein. De burgemeester begrijpt de suggestie van lid J. Kleijnen en
hij gunt iedereen alles, maar het blijft gemeenschapsgeld. Het is aan de raad om hier een besluit over te nemen
maar gezien alles wat er verder speelt adviseert de burgemeester de raad om goede afwegingen te maken.
7.b

Stand van zaken samenwerking

Burgemeester D. Prevoo heeft geen zaken te melden.

7.c

Handhavingsverzoeken Camping Vinkenhof

Inbreng leden B. Hardij, J. Kleijnen, C. Fulmer-Bouwens, M. Knubben en B. Rooding-Eurlings.
Beantwoording burgemeester D. Prevoo:
• Als er brieven binnenkomen van verontruste inwoners die een belang hebben bij een bepaalde ontwikkeling dan
is het een goed recht van de raad om dergelijke brieven als bespreekpunt te agenderen.
• Er ligt een voorstel in het college om het handhavingsverzoek en deze kwestie te bespreken en hier een besluit
over te nemen. Burgemeester wijst erop dat er ook een gerechtelijke procedure loopt in verband met het niet
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vaststellen van het gewijzigde plan. Besluiten door het college die later blijken te botsen met besluiten van een
rechter kunnen juridische en financiële gevolgen hebben.
Het handhavingsverzoek is wel al serieus beoordeeld en zoals aangegeven ligt er een voorstel voor in het
college. Het college heeft juridisch advies ingewonnen en die advisering ligt iets anders dan hetgeen in de
commissie gesteld wordt.
Het is de burgemeester niet bekend of er een officieel verzoek tot legalisering is ingediend; dat zal nagegaan
worden.
De burgemeester beaamt dat communicatie de basis van veel is. Het luistert erg nauw, het is erg procedureel.
Dat is ook wat de betrokken partijen doen: zij volgen de procedures, zij maken gebruik van allerhande
bezwaarschrift- en andere juridische procedures om hier duidelijkheid in te krijgen.
In een eerder stadium heeft de burgemeester al een poging gedaan om tot een afspraak te komen met de
omwonenden om met hen het gesprek aan te gaan. Hetgeen in de zomer is gebeurd heeft ervoor gezorgd dat de
afspraken in de agenda van de burgemeester naar achteren zijn verplaatst. Maar de burgemeester gaat graag
het gesprek met de omwonenden aan zodat duidelijk wordt waar het probleem nu daadwerkelijk ligt. Dit staat
los van het feit dat de gemeente heel formeel alle procedurele zaken moet beoordelen en afwegen. Dat is ook
hetgeen morgen in het college aan de orde is, dat er niet op basis van sentiment of van boze brieven of
opvattingen een besluit wordt genomen. Het college neemt een besluit op basis van het juridische advies van de
concernjuriste en op basis van de te volgen procedures. Vanwege de complexiteit is dat heel lastig. De regels
zijn duidelijk en als iemand zich daar niet aan wil houden, dan zal het college daarop handhaven zonder dat
daar andere elementen in worden meegenomen.
Er werd gesproken over vervuilde grond. De burgemeester is niet bekend dat daar illegale praktijken
plaatsvinden met betrekking tot de aan- of afvoer van vervuilde grond. De burgemeester zal dit ambtelijk
uitzetten om te achterhalen of hier bij de gemeente meldingen over zijn binnengekomen, of daar rapporten van
zijn en of de milieuambtenaren een overtreding hebben geconstateerd. Als daar inderdaad een vuilstortplaats
heeft gelegen, dan is de vraag wie verantwoordelijk is voor de nazorg: de gemeente of de provincie. De
burgemeester weet niet of de nazorg bij de provincie of een andere organisatie is ondergebracht: dit wordt
uitgezocht.
De burgemeester zal meenemen dat het college een genomen besluit helder maakt, in zo min mogelijk juridisch
taakgebruik zodat het voor iedereen duidelijk en begrijpelijk is welke afwegingen er gemaakt dienen te worden,
waar de risico’s liggen en waar het besluit van het college op gebaseerd is. Daarnaast zegt de burgemeester
nogmaals toe om zowel met de eigenaar als de briefschrijvers in gesprek te gaan.
Het college moet de procedures volgen en kan pas optreden als daar juridisch mandaat voor is.

Reactie leden M. Knubben, C. Fulmer-Bouwens, B. Hardij en J. Kleijnen.
8.

Rondvraag

Door de fractie VSP zijn de volgende vragen ingediend:
Verkeersonveiligheid aan de orde van de dag in heel Valkenburg aan de Geul
Wij worden al jarenlang overstelpt met klachten van heel veel wandelaars en van onze inwoners. Er zijn veel
klachten (de goede daargelaten) over fietsers, met name tourfietsers (vooral als zij met een paar bij elkaar zijn),
mountainbikers, elektronische fietsers, scooters, scheurende motors, quads en automobilisten. Het schijnt dat velen
van hen op plaatsen rijden waar dit verboden is en/of elke regel aan hun laars lappen. Ook zie je dat er nog steeds
mensen achter het stuur met hun GSM bezig zijn zonder dat zij bezig zijn aandacht te besteden aan de
verkeersproblematiek om hun heen met alle negatieve gevolgen van dien. Ook heb je nog altijd van die
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automobilisten, scooter gebruikers en fietsers die nog altijd niet stoppen voor een voetgangersoversteekplaats als
mensen willen oversteken. Als mensen hun daarop aanspreken dan worden ze meestal voor rotte vis uitgemaakt. De
leefbaarheid en veiligheid is hier zeer ernstig in het geding. Valkenburg aan de Geul lijkt soms wel op een groot
racecircuit en een vrijstaat voor verkeershufters!
Het voetgangerscentrum in Valkenburg is een grote racebaan voor o.a. scooter gebruikers die elke fatsoensnorm aan
hun laars lappen. Voetgangers waaronder veel ouderen en mensen slecht ter been voelen zich en dan drukken wij
het nog zacht gezegd uit niet meer veilig. Wij hebben al diverse malen verzocht alles in het werk te stellen om deze
overlast keihard aan te pakken. Maar het schijnt wel of men hier ziende blind en horend doof voor blijft. Het gaat
dus niet over automobilisten die een paar km per uur te hard rijden. Ook zie je dat dat er steeds meer auto’s en
bestelbusjes lukraak op trottoirs geparkeerd worden, zodat dit zeer hinderlijk is voor voetgangers, maar vooral voor
mensen die gebruik maken van een scootmobiel of rollator. Deze kunnen geen kant meer op.
N.a.v. het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:
• Bent u het met ons eens dat dat er stevig werk gemaakt dient te worden om de verkeersonveiligheid een halt
toe te roepen?
• Bent u bereid om hierover met de politie om tafel te gaan zitten om te komen tot een plan van aanpak?
Beantwoording burgemeester D. Prevoo:
• Vanmiddag heeft de burgemeester een overleg met de politie en het OM gehad over onder andere de
verkeerssituatie in het Heuvelland. Gedurende de zomermaanden is er flink bekeurd in het Heuvelland, er zijn
ruim 1.200 boetes uitgeschreven door de politie waarbij de hoofdmoot is uitgedeeld in de gemeente Valkenburg
aan de Geul. Daar zijn de bekeuringen die door de eigen boa’s zijn uitgeschreven nog niet bij opgeteld. Dit
betreft allerhande verkeersovertredingen waarbij met name het aantal bekeuringen voor het gebruik van de
smartphone opvalt.
• Het hufterige gedrag van mensen in de openbare ruimte gaat iedereen aan. Als men kijkt naar het hoge aantal
bekeuringen deze zomer dan moet men wel constateren dat mensen onverbeterlijk zijn. Tegen hufterigheid is
nauwelijks iets bestand. Sommige mensen zijn buitengewoon hardleers, het is een punt van permanente
aandacht en de burgemeester bespreekt dit in elk overleg met de driehoek. Het is lastig om dit onder controle
te krijgen, dit vergt bijna een algehele heropvoeding in de verkeersregels maar ook in de wijze waarop mensen
met elkaar omgaan. Het is niet mogelijk om elke straathoek te bemannen met een boa of politieagent, want dit
heeft invloed op het uitvoeren van andere taken.
• Er werd gevraagd of er voldoende blauw op straat is. De capaciteit in het Heuvelland is helaas afgenomen. De
burgemeesters in het Heuvelland zetten voortdurend in op het verhogen van de capaciteit, maar daar gaan de
burgemeesters niet over. De behoefte voor meer blauw op staat is er bij alle gemeenten. Als voorbeeld noemt
de burgemeester de watersnoodramp: vanwege de grote vraag naar politieagenten was er niemand meer over
voor Maastricht en de andere gemeenten in het Heuvelland. Dan mag de gemeente Valkenburg aan de Geul nog
van geluk spreken met zo’n behoorlijk team boa’s als ondersteuning voor de politiecapaciteit, maar die rol mag
niet omgedraaid worden. Dat kan natuurlijk een keuze zijn, maar de burgemeester wil die kant liever niet
opgaan.
• Verder werd gevraagd of het mogelijk is dat de scholen hier aandacht aan besteden, maar het is in eerste
instantie een taak van de ouders. Het is immers onderdeel de opvoeding om kinderen fatsoen bij te brengen.
De burgemeester wil voorkomen dat de gemeente Valkenburg aan de Geul een betuttelende gemeente wordt die
de klassen afgaat om de kinderen te vertellen hoe zij op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan. Volwassen
mensen mogen elkaar daar ook op aanspreken.
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Reactie lid J. Kleijnen.
37 burgemeesters in manifest aan kabinet ‘pak ondermijning nu eens echt aan’.
Tientallen burgemeesters hebben zich achter een manifest geschaard waarin voorstellen worden gedaan om de
ondermijnende criminaliteit harde slagen toe te brengen. De burgemeesters bepleiten het gericht pakken en
plukken van criminelen en meer geld voor het bestrijden van de criminaliteit.
Over de schoenen: 'Misschien zijn we te lang te stil gebleven terwijl het water ons bij tijd en wijle over de
schoenen loopt. Tijd voor actie', stellen de burgemeesters. Onder de burgemeesters die het stuk hebben
ondertekend zijn Paul Depla van Breda, Koen Schuiling van Groningen en Onno van Veldhuizen van Enschede.'
Dodenlijst: In het manifest benadrukken de bestuurders dat ze dagelijks de gevolgen van de ondermijnende
criminaliteit ervaren. 'Corruptie, bedreigingen, intimidatie, geweld en helaas steeds meer doden. Ook het aantal
vergismoorden neemt toe. Staat je naam op een dodenlijst? Dan is ook je omgeving niet meer veilig.'
Aanbevelingen: De gemeentebestuurders komen met aanbevelingen voor de aanpak van de ondermijnende
criminaliteit. Zo bepleiten ze meer investeringen in de hele strafrechtketen. 'Dat begint bij opsporing door en
aanwezigheid van wijkagenten.' Daarnaast adviseren ze het Openbaar Ministerie en de rechtbanken meer capaciteit
te geven. 'Zaken blijven tergend lang op de plank liggen. Daders worden zelden vastgehouden in afwachting van de
zitting en pakken hun oude leven op.'
Jeugdwerk: Ook het investeren in jeugd- en jongerenwerk en in docenten die signaleren en ingrijpen als jongeren
dreigen af te glijden, is een aandachtspunt. 'Voorkom dat zij de toekomstige bazen van de onderwereld worden.'
Ondermijning kom je ook tegen in een toeristische gemeente zoals Valkenburg aan de Geul die ook nog onderdeel
uitmaakt van de grensregio. Wij hebben begrepen dat iedere gemeente zich mag aansluiten bij dit manifest.
N.a.v. het bovenstaande hebben wij de volgende vraag:
• Bent u bereid om er zorg voor te dragen dat de gemeente Valkenburg aan de Geul zich ook aansluit bij het
manifest aan het kabinet ‘pak ondermijning nu eens echt aan’. Want ook wij moeten een stevige vuist maken
tegen ondermijning.
Beantwoording burgemeester D. Prevoo:
• Ondermijning is een permanent punt van aandacht van de meeste burgemeesters. Men heeft kunnen lezen dat
de fietsende premier beveiligd moet worden omdat er signalen zijn dat de georganiseerde criminaliteit een prijs
op zijn hoofd heeft gezet. Het is op dit moment de staat van beleg in Nederland, daar waar de onderwereld
steeds meer opkruipt naar de bovenwereld. Volgens de burgemeester kan men daar niet genoeg tegen doen. Het
is een keten van de opsporing tot aan de uiteindelijke vervolging en al dan niet de veroordeling. Dat is complex
en het vergt heel veel inzet van mensen en middelen. Daar hoort ook de capaciteit van de politie bij. Als men
het op de ene plek oprolt duikt het op een andere plek weer op: het waterbedeffect. Dat is allemaal in beeld.
De fractie VSP roept op om dit manifest mee te ondertekenen, daar kan de burgemeester niet tegen zijn. De
burgemeester zal uitzoeken hoe dit precies zit en nagaan of elke gemeente zich daarbij kan aansluiten. De
burgemeester hoopt dat het niet alleen bij symboliek blijft, maar dat men op actie kan rekenen vanuit het
Kabinet.
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Plenkertstraat (deze vraag is ter beantwoording doorgeschoven vanuit de commissie SOB 21 september)
In de nacht van 31 juli/1 augustus jl. zijn twee leegstaande panden in de Plenkertstraat volledig door brand
verwoest. De eigenaar heeft toen aangegeven dat de panden nog dezelfde zondag volledig gesloopt zouden worden.
Op 5 augustus jl. heeft de gemeente de eigenaar gesommeerd de overblijfselen van deze afgebrande gebouwen
totaal te slopen.
Wat wekt onze grote verbazing? Het is nu 27 september en een gedeelte van de gebouwen staat nog steeds overeind
(zie bijgevoegde foto's). Eigenlijk is dit een grote aanfluiting voor de gehele gemeente Valkenburg aan de Geul.
Zeker voor het aanzicht van de Plenkertstraat, wat beslist niet de eerste keer is. Wij als VSP willen de volgende
vragen aan u stellen:
• Kunt u er zorg voor dragen dat de overblijfselen van de afgebrande gebouwen zo snel als mogelijk gesloopt
worden?
• Kunt u er zorg voor dragen dat het terrein zo afgeschermd wordt dat het aan het zicht van de straat onttrokken
wordt?

Beantwoording burgemeester D. Prevoo:
• Deze vraag lag ook voor toen er nog geen brand was uitgebroken, dus het is niet nieuw dat dit om aandacht
vraagt.
• Vlak na de brand was er sprake van mogelijke asbestvervuiling, dat is door de eigenaar afdoende opgeschoond.
De gemeentelijke bouwinspecteur heeft dit gecontroleerd en oordeelt dat dit conform de vereisten is
uitgevoerd.
• Als het gaat over het opschonen van het hele terrein, daarover is het college in gesprek met de eigenaar. Dit is
immers aan de eigenaar, de eigenaar is verantwoordelijk voor de huidige toestand en wat ermee moet
gebeuren. Op 1 oktober vindt er een intern overleg plaats over de manier waarop de gemeente hiermee omgaat
en daarna zal er een gesprek met de eigenaar plaatsvinden om te achterhalen wat zijn verdere plannen voor
deze locatie zijn.
• De dag na de brand is een deel van de uitgebrande panden gesloopt omdat daar een gevaar voor de omgeving uit
voortkwam. Dit betrof de gevels de op kantelen stonden. De burgemeester beaamt dat het geen plaatje is, het
is geen attractie en ook geen visitekaartje. Het college hoopt dat de boel in goed overleg met de eigenaar snel
netjes wordt opgeruimd of dat het terrein in ieder geval aan het oog kan worden onttrokken. Aan het oog
onttrekken wil natuurlijk niet zeggen dat het er niet meer is. Kortom, het college is hier serieus mee bezig.
Reactie lid B. Hardij.
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Door de fractie PGP zijn de volgende vragen ingediend:
Raden in Verzet
Tijdens de kadernota vergadering is, met instemming van het college, door de raad de opdracht aan het college
gegeven de brief van Raden in verzet (2021-213) te ondertekenen en in een begeleidend schrijven aan te geven dat
onze gemeente zich ook zorgen maakt over de gemeentelijke financiën als gevolg van de stijgende kosten in de
Jeugdzorg en WMO en de extra kosten en verminderde opbrengsten als gevolg van se Covid-19 pandemie.
• Is de brief inmiddels ondertekend en met een begeleidend schrijven verstuurd?
Beantwoording burgemeester D. Prevoo:
• Voor zover de burgemeester weet is de brief ondertekend en verstuurd.
Reactie lid C. Fulmer-Bouwens.
Vuurwerk
Naar aanleiding van een enquête over vuurwerk tijdens de jaarwisseling is afgesproken dat de raad zich nog eens
zou beraden over de uitkomst van de enquête en zich richting de jaarwisseling uit te spreken over hoe met de
uitkomst van de enquête om te gaan. Daar het weer richting eind van het jaar loopt zou een datum geprikt moeten
worden om hier als raad over te kunnen brainstormen. Ons voorstel is dit op korte termijn door het presidium te
laten agenderen.
De voorzitter concludeert dat deze vraag in het presidium aan de orde wordt gesteld.
9.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter rond 20.15 uur de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor
hun inbreng en wenst de mensen die de vergadering van thuis hebben meegekeken een fijne avond.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissies Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden op 21 februari 2022.
W. Weerts,
voorzitter

J. Pluijmen,
griffier
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