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Nr.

Onderwerp

Behandeling

1.

Opening en mededelingen / aanwijzen
primus bij stemming

De voorzitter opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom - ook degenen die deze raadsvergadering
via de livestream verbinding volgen omdat zij vanwege de geldende maatregelen nu niet als publiek in de raadzaal
aanwezig kunnen zijn - en meldt aanwezigheid conform bovenstaand overzicht.
De voorzitter vraagt de deelnemers hem in de gelegenheid te stellen iedere spreker bij naam te benoemen. Op die
manier kunnen de luisteraars en kijkers de vergadering beter volgen.
In verband met het overlijden van oud raadslid Jo Römling vraagt de voorzitter de aanwezigen te gaan staan.
De voorzitter spreekt een herdenkwoord uit. Aansluitend vraagt hij de aanwezigen de heer Römling tijdens een kort
moment van stilte te herdenken.
Lid B. Rooding-Eurlings wordt middels loting aangewezen als primus bij stemming.

2.

Vaststellen agenda

Lid J. Kleijnen deelt mee dat hij namens de fractie VSP graag het woord wil voeren bij agendapunten 3, 4 en 7.
De voorzitter antwoordt dat dit is toegestaan.
De agenda wordt vastgesteld.
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3.

Uitleg proces en aanbieden
coalitieakkoord focus 2021 – 2022

Namens de fracties AB, PGP en VVD biedt lid N. Dauven het coalitieakkoord focus 2021 – 2022 aan aan de voorzitter
van de raad. Het coalitieakkoord is ook inzichtelijk bij de agenda in iBabs.
De voorzitter vraagt of de leden van de raad hier het woord over willen voeren.
Inbreng leden J. Kleijnen en M. Knubben.
De voorzitter beaamt dat het presidium gisteravond heeft besloten om het coalitieakkoord focus 2021 – 2022 ter
bespreking te agenderen voor de raadsvergadering van 12 april a.s.

4,

Verkiezing en benoeming wethouders

Gekoppeld aan het zojuist aangeboden coalitieakkoord dragen de fractievoorzitters hun kandidaten kort voor.
Namens de fractie AB draagt lid B. Hardij de heer N.J.M.M Dauven voor als wethouder voor de portefeuille
Financiën/Subsidies en Participatiewet/Arbeidsparticipatie/Podium24 en zelfsturing (uitvoering) (0.4 FTE).
Namens de fractie VVD draagt lid B. Rooding-Eurlings de heer J.M.M. Vermeer voor als wethouder voor de
portefeuille Economie/Werkgelegenheid/Toerisme, Retail/Uitstallingenbeleid, Evenementen, Vergunningen Parkeren
en Exploitaties en Kunst en Cultuur en zelfsturing (uitvoering) (0.5 fte).
De voorzitter vraagt of de leden van de raad hier het woord over willen voeren.
Inbreng lid M. Knubben.
In het kader van de in te stellen commissie onderzoek geloofsbrieven verzoekt de voorzitter de leden V. Marx,
P-J. Huisman en L. Wagemans onder begeleiding van de griffier kennis te nemen van de samenvattingen van de
rapporten over de twee kandidaat-wethouders en te beoordelen of zij voldoen aan de wettelijk genoemde zaken die
onverenigbaar zijn met het wethouderschap.
Rond 19.34 uur schorst de voorzitter de vergadering.
Rond 19.53 uur heropent de voorzitter de vergadering.
De voorzitter geeft het woord aan lid L. Wagemans met het verzoek verslag te doen van de bevindingen van de
commissie onderzoek geloofsbrieven ten aanzien het gehouden integriteitsonderzoek van de kandidaat-wethouders.
Namens de commissie onderzoek geloofsbrieven doet lid L. Wagemans verslag van de bevindingen ten aanzien van
het integriteitsonderzoek:
“De commissie onderzoek geloofsbrieven kandidaat-wethouders zittingsperiode 2018 – 2022.
Gelet op het bepaalde in artikel 6 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad gemeente
Valkenburg aan de Geul,
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Mijnheer de voorzitter,
De commissie onderzoek geloofsbrieven kandidaat-wethouders heeft kennisgenomen van de conclusies van
rapportages van de gehouden integriteits-screening van de kandidaat-wethouders de heer N.J.J.M. Dauven en de
heer J.M.M. Vermeer.
Naar aanleiding van deze inzage kunnen wij mededelen geen nadere opmerkingen bij het resultaat van deze
rapportages te hebben.
De commissie concludeert dat aan de eisen is voldaan om de kandidaten te kunnen benoemen als wethouder met
ingang van 30 maart 2021.
Namens de commissie, samengesteld uit de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
L. Wagemans, voorzitter
P-J. Huisman, lid
V. Marx, lid
mr. J.W.L. Pluijmen, raadsgriffier”
De burgemeester informeert de raad over de conclusies uit de rapportages van bureau Necker van Naem voor beide
kandidaten.
“Conclusie rapportage risicoanalyse kandidaat wethouder N.J.M.M. Dauven, gemeente Valkenburg aan de Geul.
Onderzoek uitgevoerd door Necker van Naem.
30 maart 2021.
De volgende gegevens zijn door de burgemeester aangereikt als informatie om te delen met de commissie van
onderzoek en de raad:
Op basis van de rapportage van de uitgevoerde risicoanalyse kandidaat wethouders is er geen beletsel naar voren
gekomen voor de benoeming als wethouder in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Op basis van de risicoanalyse is er aanleiding tot het benoemen van een aantal aandachtspunten en één
beheersmaatregel.
Aandachtspunten:
 Conform advies is de kandidaat-wethouder voornemens om zijn bestuursfuncties en ledenraadsfunctie stop te
zetten wanneer hij wordt benoemd tot wethouder. Met de kandidaat-wethouder is besproken dat het aftreden
spoedig na benoeming schriftelijk wordt aangekondigd.
 De kandidaat-wethouder heeft afspraken gemaakt ten aanzien van de gevraagde tijdsinzet die zijn functie in
Sittard-Geleen en zijn wethouderschap in Valkenburg aan de Geul van hem vragen. Vertrekpunt is dat de
beoogde tijdsplanning tussen de twee functies goed te combineren zijn en zo nodig op basis van een periodieke
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evaluatie aangepast worden als de invulling van het wethouderschap daarom vraagt.
Beheersmaatregel:


Er zijn afspraken gemaakt over de inhoudelijke combinatie van de twee functies. Als bestuursadviseur en
woordvoerder ondersteunt de kandidaat-wethouder momenteel de portefeuillehouder Middelen en Sociale
Zaken in Sittard-Geleen; hierbij is alertheid gevraagd mocht dit overlappen met de portefeuille als wethouder.
Indien de kandidaat-wethouder zitting neemt in het DB van de BsGW is dit in elk geval niet verenigbaar met de
ondersteuning op dit vlak in Sittard-Geleen: deze rol moet daar dan overgedragen worden aan een collega en
schriftelijk vastgelegd worden.”

“Conclusie rapportage risicoanalyse kandidaat wethouder J.M.M. Vermeer, gemeente Valkenburg aan de Geul.
Onderzoek uitgevoerd door Necker van Naem.
30 maart 2021
Op basis van de rapportage van de uitgevoerde risicoanalyse kandidaat wethouders is er geen beletsel naar voren
gekomen voor de benoeming als wethouder in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
De volgende gegevens zijn door de burgemeester aangereikt als informatie om te delen met de commissie van
onderzoek en de raad:
Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse benoemen wordt als aandachtspunt benoemd het geven van opvolging aan
het beëindigen van de nevenfuncties, waaronder begrepen het gedurende het wethouderschap niet langer promoten
van de activiteiten van besproken drie organisaties.
De risicoanalyse geeft geen aanleiding tot het benoemen van verdere beheersmaatregelen.”
Alvorens tot verkiezing en benoeming van de wethouders kan worden overgedaan moet er een kiescommissie c.q.
stembureau bestaande uit twee leden van de raad in het leven geroepen worden. De taak van deze commissie is het
uitdelen, het ophalen en het controleren van het aantal ingeleverde stembiljetten. Verder bepaalt deze commissie
de uitslag van de stemming. De voorzitter nodigt de leden C. Fulmer-Bouwens en G. Silverentand-Nelissen uit om
zitting te nemen in de kiescommissie.
Kandidaat vacature 1: de heer N.J.M.M Dauven, 0,4 fte.
Stemming: de blauwe stembriefjes worden uitgedeeld, ingevuld en ingeleverd. De leden C. Fulmer-Bouwens en
G. Silverentand-Nelissen tellen de stembriefjes. Er zijn 17 stembriefjes ingeleverd. De leden C. Fulmer-Bouwens en
G. Silverentand-Nelissen openen de stembriefjes.
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Uitgebrachte stemmen: 1 stem vóór lid W. Weerts, 1 stem vóór lid V. Marx, 1 stem vóór lid H. Cobben, 10 stemmen
vóór de heer N.J.M.M. Dauven en 4 blanco stemmen.
Beslissing:
De heer N.J.M.M Dauven wordt met 10 stemmen vóór benoemd.
Kandidaat vacature 2: de heer J.M.M. Vermeer, 0,5 fte.
Stemming: de gele stembriefjes worden uitgedeeld, ingevuld en ingeleverd. De leden C. Fulmer-Bouwens en G.
Silverentand-Nelissen tellen de stembriefjes. Er zijn 17 stembriefjes ingeleverd. De leden C. Fulmer-Bouwens en
openen de stembriefjes.
Uitgebrachte stemmen: 1 stem vóór N. Gilissen, 10 stemmen vóór de heer J.M.M. Vermeer en 6 blanco stemmen.
Beslissing:
De heer J.M.M. Vermeer wordt met 10 stemmen vóór benoemd.
5.

Installatie wethouders

De voorzitter legt de procedure rondom de installatie van de wethouders kort toe.
De voorzitter vraagt de heer N.J.M.M Dauven of hij de benoeming wenst aan te nemen.
De heer N.J.M.M Dauven antwoordt dat hij de benoeming aanneemt.
De heer N.J.M.M Dauven legt in handen van de voorzitter de eed af, zoals voorgeschreven in artikel 41a van de
Gemeentewet.
De voorzitter vraagt de heer J.M.M. Vermeer of hij de benoeming wenst aan te nemen.
De heer J.M.M. Vermeer antwoordt dat hij de benoeming aanneemt.
De heer J.M.M. Vermeer legt in handen van de voorzitter de eed af, zoals voorgeschreven in artikel 41a van de
Gemeentewet.
De voorzitter feliciteert beide wethouders met hun benoeming en wenst hun veel succes toe.
De voorzitter vraagt of de leden van de raad nog het woord willen voeren.
Inbreng lid B. Rooding-Eurlings, C. Fulmer-Bouwens en B. Hardij.
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6.

Onderzoek geloofsbrieven nieuwe te
benoemen raadsleden

In verband met de benoeming van de twee wethouders dienen er binnen de raad twee plaatsen ingevuld te worden.
Hierbij is op basis van de kieslijst van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 twee kandidaten benoemd door
de voorzitter van het kiesbureau. Het gaat hierbij voor de fractie AB om mevrouw P.J.G.M. van de Venne en voor de
fractie VVD om mevrouw P.L.M. Arentsen-Gilissen.
In het Reglement van Orde is opgenomen dat er vanuit de raad een commissie van drie leden wordt benoemd die de
geloofsbrieven van de twee genoemde kandidaten zal onderzoeken. De voorzitter stelt voor de commissie te laten
bestaan uit de leden: H. Baaij, T. Brune en J. Kleijnen. Hij vraagt deze drie leden om samen met de griffier aan het
werk te gaan, met de opdracht straks schriftelijk verslag te doen van hetgeen er aangetroffen is.
Rond 20.24 uur schorst de voorzitter de vergadering.
Rond 20.39 uur heropent de voorzitter de vergadering. Hij vraagt lid J. Kleijnen als voorzitter van de commissie
onderzoek geloofsbrieven verslag uit te brengen van de bevindingen van de commissie.
Lid J. Kleijnen doet verslag van het onderzoek door de commissie.
“De commissie onderzoek geloofsbrieven ten behoeve van de benoeming van de leden van de raad voor de
zittingsperiode 2018 – 2022.
Benoemd in de vergadering van de raad van 30 maart 2021
“Gelet op het bepaalde in artikel 5 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad,
Gezien:
A. De processen-verbaal van het hoofdstembureau en de overige stembureaus terzake de resultaten van de
verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden op 21 maart 2018;
B. De geloofsbrieven van de kandidaat: P.J.G.M. van de Venne, woonachtig Dorpsstraat te Valkenburg;
C. De geloofsbrieven van de kandidaat: P.L.M. Arentsen-Gilissen, woonachting Breeweg te Schin op Geul.
Adviseert na onderzoek van de stukken onder A, B en C vermeld:




dat zij geen bijzondere opmerkingen bij deze stukken hebben;
dat zij deze stukken voor akkoord verklaren en derhalve;
de raad de kandidaten te benoemen en toe te laten als lid van de raad met ingang van 30 maart 2021.

Valkenburg aan de Geul, 30 maart 2021
J. Kleijnen, voorzitter
T. Brune, lid
H. Baaij, lid
mr. J.W.L. Pluijmen, raadsgriffier”
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De voorzitter bedankt de commissie voor hun uitstekende werk. Hij concludeert dat de commissie positief adviseert
om de genoemde personen toe te laten tot lid van de gemeenteraad van gemeente Valkenburg aan de Geul. Hij
vraagt of de raad kan instemmen met dit advies.
Besluit:
Het advies van de commissie wordt unaniem overgenomen.
7.

Installatie nieuwe raadsleden

De voorzitter zegt dat ten gevolge van artikel 14 van de Gemeentewet nieuwe raadsleden de eed of de verklaring en
belofte dienen af te leggen.
 Als men kiest voor het afleggen van de eed, dan antwoordt men: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig". Men
steekt hierbij de rechterhand met wijsvinger en middelvinger tegen elkaar in de lucht.
 Als men kiest voor het afleggen van de verklaring en belofte, dan antwoordt men (staand met beide handen
langs het lichaam): "Dat verklaar en beloof ik".
De voorzitter vraagt de aanwezigen te gaan staan.
In handen van de voorzitter legt lid P.J.G.M. van de Venne de eed af.
In handen van de voorzitter legt lid P.L.M. Arentsen-Gilissen de verklaring en belofte af.
De voorzitter feliciteert beide raadsleden met hun benoeming en wenst hun veel succes toe.
De leden B. Rooding-Eurlings, C. Fulmer-Bouwens, M. Knubben, J. Kleijnen en B. Hardij spreken een kort
welkomstwoord uit richting de nieuwe raadsleden Van de Venne en Arentsen-Gilissen.
Op verzoek van de raad schorst de voorzitter rond 20.49 uur de vergadering. Hij overhandigt de voorzittershamer aan
de plaatsvervangend voorzitter de heer W. Weerts.

7.b

Afscheid burgemeester J. Schrijen

Rond 20.57 uur heropent de plaatsvervangend voorzitter de heer W. Weerts de vergadering.
Hij heet de burgemeester en zijn echtgenote van harte welkom.
Namens de raad spreekt lid W. Weerts een dankwoord uit richting burgemeester J. Schrijen
Namens het college spreekt wethouder C. Vankan een dankwoord uit richting burgemeester J. Schrijen.
Namens de raad, griffie en het college ontvangt de burgemeester bij zijn afscheid de hoogste onderscheiding van de
gemeente Valkenburg aan de Geul: de Boucckh.
Burgemeester J. Schrijen spreekt een dankwoord uit.
De leden B. Hardij, M. Knubben, C. Fulmer-Bouwens, B. Rooding-Eurlings en J. Kleijnen spreken namens hun fracties
een dankwoord uit richting burgemeester J. Schrijen.
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8.

Sluiting

Met dank voor ieders inbreng sluit de plaatsvervangend voorzitter rond 21.25 uur de vergadering. Hij wenst alle
deelnemers en overige luisteraars een fijne avond.

De besluitenlijst van deze vergadering, in totaal omvattende agendapunten 1 t/m 8 is aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in zijn
openbare vergadering van 12 april 2021.
De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter
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