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Nummer

Behandeling agendapunt

1

Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom - ook
het publiek dat weer aanwezig is in de raadzaal en ook degenen die deze
raadsvergadering via de livestream verbinding volgen - en meldt aanwezigheid
conform bovenstaand overzicht.
Lid N. v.d. Venne wordt middels loting aangewezen als primus bij stemming.

2

Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.
Voor het vraagrecht zijn geen verzoeken ontvangen.

4.a

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 21 februari 2022.
Binnen de afgesproken spelregels zijn geen schriftelijke op- of aanmerkingen
ontvangen naar aanleiding van het opgestelde concept. De besluitenlijst wordt
vastgesteld.

5

Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.
Conform afstemming in het presidium zijn de fracties gevraagd vooraf bij de
griffie kenbaar te maken of en zo ja welke brieven men wil agenderen voor de
raadsadviescommissies. De opgave van de diverse fracties is verwerkt bij
agendapunt 5.a tot en met 5.e. De griffier leest de verzoeken tot agendering
per agendapunt op.

5.a

Stukken ter kennisname.
Van de fractie CDA is het volgende verzoek tot agendering in een commissie
ontvangen:
• Brief (92) van VNG inzake ledenbrief convenanten voor Wmo-hulpmiddelen.
Van de fractie VSP zijn de volgende verzoeken tot agendering in een commissie
ontvangen:
• Brief (78) van Woon Kracht inzake woningtekort.
• Brief (127) van Speeltuinwerk Limburg inzake pleidooi voor intensivering
speelplek ontwikkeling.
Van de fractie PGP zijn de volgende verzoeken tot agendering in een
commissie ontvangen:
• Eveneens brief (78) van Woon Kracht inzake woningtekort.
• Brief (84) van CROW inzake deelmobiliteit.
• Brief (105) van Kennisnetwerk Uitdaagrecht inzake nieuwe gemeenteraad en
het Uitdaagrecht.
• Brief (106) van de heer Brink - Tour de Force - inzake oproep zet de fiets
op 1.
• Brief (117) van BIZ inzake suggesties voor coalitieonderhandelingen.
• Brief (124) van Sipbouwtechniek inzake flexwonen in koopwoning voor
mensen met inkomen net boven de sociale huurgrens.
• Brief (127) van Speeltuinwerk Limburg inzake pleidooi voor intensivering
speelplek ontwikkeling.
Van de fractie VVD zijn de volgende verzoeken tot agendering in een
commissie ontvangen:
• Eveneens brief (78) van Woon Kracht inzake woningtekort.
• Brief (83) van Atria inzake onderzoek naar (online) haat en vrouwen in de
lokale politiek.
• Brief (90) van Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap inzake
Pagina 2

coronasteun 2e helft 2021 via algemene uitkering voor cultuur.
• Eveneens brief (92) van VNG inzake convenanten voor Wmo-hulpmiddelen.
• Brief (95) van VNG inzake model Verordening leges i.v.m. Omgevingswet.
• Brief (100) van Limburgse Werkgevers Vereniging inzake 10-puntenplan
vanuit de werkgevers.
• Eveneens brief (117) van BIZ inzake suggesties voor
coalitieonderhandelingen.
• Eveneens brief (124) van Sipbouwtechniek inzake flexwonen in koopwoning
voor mensen met inkomen net boven de sociale huurgrens.
• Brief (128) van NVM inzake ruimtelijke ordening in de gemeente.
Deze verzoeken tot agendering worden doorgeleid naar het presidium.
5.b

Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar
het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan
de aangegeven raadsadviescommissie.
Middels deze brief vraagt BsGW een zienswijze van de raad. De gevraagde
zienswijze wordt via een raadsnota ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

5.c

Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van
het college worden gesteld.
Van de fractie PGP is het volgende verzoek tot agendering in een commissie
ontvangen:
• Brief (82) van de heer Schaepkens inzake tekortkomingen controle en
handhaving nieuwbouwproject Reinaldstraat 7A t/m 7 G, 6301 EB Valkenburg
aan de Geul (vervolg brief 2022 41).
Het verzoek tot agendering wordt doorgeleid naar het presidium

5.d

Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 21 maart 2022 t/m 29 maart
2022, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.
Van de fractie PGP zijn de volgende verzoeken tot agendering in een
commissie ontvangen:
• Brief (135) van Spectrum24 inzake Sprookjesbos.
• Brief (146) van Jantje Beton inzake aandacht voor het spelende kind.
Van de fractie VVD zijn de volgende verzoeken tot agendering in een
commissie ontvangen:
• Brief (129) van Sportinnovator inzake oproep reserveren gelden voor
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innovatie.
• Brief (131) van Burgernet Limburg inzake info voor introductieprogramma.
• Brief (133) van Enexis Beheer inzake formateursbrief.
• Brief (136) van Mantelzorg NL inzake tienpuntenplan.
• Brief (137) van GGD Zuid-Limburg inzake voortgangsrapportage Trendbreuk.
• Brief (138) van ONL inzake ondernemermanifest gemeenteraadsverkiezingen
2022.
• Brief (139) van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inzake Position
Paper vergunningverlening en VTH.
• Brief (142) van RES inzake introductieprogramma energietransitie.
• Brief (144) van KHN inzake felicitatie raadsleden.
• Brief (145) van VNG inzake wijzigingen VNG-model Reglement van Orde
gemeenteraad en VNG-model Verordening op de raadscommissies.
• Brief (147) van VNV inzake ledenbrief ventilatie in schoolgebouwen en brede
opgave onderwijshuisvesting.
• Brief (150) van VNG inzake gezondheidsbevordering in coalitieakkoord.
Deze verzoeken tot agendering worden doorgeleid naar het presidium.
5.e

Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad,
die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van
burgemeester en wethouders of de raad.
Er worden geen aanvullende vragen gesteld. De voortgangscontrolelijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

6

Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.
Inbreng lid J. Kleinen: de fractie VSP heeft enkele vragen over de ontvangen
antwoordbrieven van het college, men zal deze aan de orde stellen tijdens de
commissievergaderingen.
Voor het overige wordt het overzicht voor kennisgeving aangenomen.

7

Voortgang aangenomen moties.
Er worden geen aanvullende vragen gesteld. Het overzicht wordt voor
kennisgeving aangenomen.

8

Onderzoek geloofsbrieven en besluit rechtmatigheid gehouden
gemeenteraadsverkiezingen 2022.
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De voorzitter deelt mee dat de raad op basis van de opgestelde procesverbalen van de stembureaus en het proces-verbaal van het hoofdstembureau
dient na te gaan of de verkiezingen rechtmatig hebben plaatsgevonden.
Bij het aantreden van een nieuwe raad is een van de verplichte handelingen van
de raad die de laatste keer in deze samenstelling bij elkaar is om te
onderzoeken of de nieuw gekozen raadsleden aan de gestelde vereisten
voldoen. Het is gebruikelijk dat voor dit onderzoek een commissie onderzoek
geloofsbrieven wordt samengesteld. Op voordracht van de griffier zullen de
afscheid nemende raadsleden M. Knubben, N. van de Venne en J. Prevoo
de geloofsbrieven onderzoeken, met ondersteuning van de griffier.
Rond 19.12 uur schorst de voorzitter de vergadering om deze commissie de
gelegenheid te geven hun werk te doen.
Rond 19.29 uur heropent de voorzitter de vergadering.
De voorzitter geeft het woord aan de heer M. Knubben als voorzitter van de
commissie met het verzoek verslag te doen van de bevindingen van de
commissie onderzoek geloofsbrieven.
De heer M. Knubben doet verslag van het onderzoek door de commissie met
het voorlezen van het volgende:
De commissie onderzoek geloofsbrieven ten behoeve van de benoeming van
de leden van de raad voor de zittingsperiode 2022 – 2026.
Benoemd in de vergadering van de raad van 29 maart 2022,
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
ter zake de resultaten van de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden op
14, 15 en 16 maart 2022.
B. de geloofsbrieven van de kandidaten:
De heer N.J.M.M. Dauven;
De heer drs. C.P.J.L. Vankan;
De heer H.W.J.M. Hardij;
Mevrouw V.M.E.C.J Marx;
De heer R.M.A. Ubags;
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De heer J.I.M. Kleijnen;
De heer mr. L.L.H.M.M. Wagemans;
Mevrouw G.G.J.M. Silverentand-Nelissen;
Mevrouw H.J. Baaij;
Mevrouw C.M.J. Fulmer-Bouwens;
Mevrouw P.J. Huisman;
Mevrouw mr. B.M.J.F. Rooding-Eurlings;
Mevrouw P.L.M. Arentsen-Gilissen;
De heer C.H.M. Schrouff;
De heer T.J.E. Brune;
De heer J.E.J. Blom;
De heer J.M.M. Pluijmen.
Adviseert na onderzoek van de stukken onder A en B vermeld:
• de gehouden verkiezingen van de raad rechtmatig te verklaren;
• 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 2022.
Valkenburg, 29 maart 2022.
De commissie voornoemd,
M. Knubben, voorzitter
N. v.d. Venne, lid
J. Prevoo, lid
mr. J.W.L. Pluijmen, raadsgriffier
De voorzitter bedankt de heer M. Knubben, mevrouw N. v.d. Venne en de heer
J. Prevoo voor het gedegen werk van de commissie.
Conform het advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven stelt de
voorzitter voor om het advies van deze commissie over te nemen en hiermee
de gehouden verkiezingen rechtmatig te verklaren.
De voorzitter brengt dit voorstel in stemming.
Besluit:
• Te verklaren dat de gehouden verkiezing op rechtmatige wijze heeft plaats
gevonden.
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Het voorstel wordt met algehele stemmen aanvaard.
Conform het advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven stelt de
voorzitter voor om de kandidaten te benoemen en toe te laten tot de raad met
ingang van 30 maart 2022.
De voorzitter brengt dit voorstel in stemming.
Besluit:
• Te verklaren dat op basis van de geloofsbrieven de gekozen raadsleden
worden toegelaten tot de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul met
ingang van 30 maart 2022.
Het voorstel wordt met algehele stemmen aanvaard.
De voorzitter feliciteert de gekozen kandidaten met hun toelating tot de
gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul. De kandidaten worden
morgenavond tijdens een bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd.
9

Afscheid zittende raad.
De burgemeester houdt een toespraak, waarbij hij zich met name richt tot de
raadsleden Math Knubben, Wim Weerts, Harry Cobben, Nellie van de Venne en
Jan Prevoo van wie vandaag afscheid wordt genomen. Met de scheidende leden
blikt de burgemeester terug op de afgelopen zittingsperiode door hen te
vragen naar hun ervaringen als raadslid en wat zij de nieuwe raad willen
meegeven.
Vanwege zijn langdurig raadslidmaatschap, de inspanningen en inzet die
daarmee van doen hebben en zijn staat van dienst verdient raadslid Math
Knubben een bijzonder cadeau. Daarom is er besloten hem de BOUCCKH toe te
kennen : hoewel het verlenen van de BOUCCKH formeel een bevoegdheid van
het college is, ligt het voor de hand - mede gelet op het feit dat Math Knubben
nu nog gemeenteraadslid is - dat de feitelijke uitreiking door de burgemeester
ook namens de raad geschiedt. Het meest geschikte moment daartoe is
vandaag.
De burgemeester vraagt Math Knubben naar voren te komen en reikt hem de
BOUCCKH uit met de welgemeende felicitaties.
De burgemeester vraagt hierna raadslid Harry Cobben en zijn echtgenote in de
binnenring te komen staan. Het is voor de burgemeester een waar genoegen
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om raadslid Harry Cobben na zijn lange staat van dienst op deze bijzondere
avond te mogen waarderen met een Koninklijke Onderscheiding.
De burgmeester feliciteert Harry Cobben met zijn bijzondere onderscheiding
en overhandigt tevens zijn echtgenote een boeket ter felicitatie.
De leden T. Brune, B. Hardij, M. Knubben, C. Fulmer-Bouwens, B. RoodingEurlings, J. Kleijnen, W. Weerts en J. Prevoo spreken een afscheidswoord uit.
Ter afscheid ontvangen de raadsleden tot slot het boekwerk 'Gezichten van
Valkenburg' en een boeket bloemen. Ook de wethouders ontvangen een boeket
bloemen ter afsluiting van deze raadsperiode.
10

Sluiting.
Rond 20.42 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank voor ieders
inbreng. Hij wenst alle deelnemers en de mensen die de livestream hebben
gevolgd een fijne avond.

De besluitenlijst van deze vergadering, in totaal omvattende agendapunten 1 t/m 10 is aldus
vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in zijn openbare
vergadering van 9 mei 2022.
De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,

D.M.M.T. Prevoo,

griffier

voorzitter
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