Concept besluitenlijst
Gemeenteraad Valkenburg aan de Geul
Openbare raadsvergadering 30 maart 2022
Deelnemers
Voorzitter

:

Leden

:

Griffier

:

D.M.M.T. Prevoo

mr. J.W.L. Pluijmen

P.L.M. Gilissen (VVD), C.H.M. Schrouff (VVD), mr. B.M.J.F. Rooding-

Eurlings (VVD), G.G.J.M. Silverentand-Nelissen (VSP), T.J.E. Brune (CDA),
J.E.J. Blom (CDA), mr. L.L.H.M.M. Wagemans (VSP), J.M.M. Pluijmen

(CDA), J.I.M. Kleijnen (VSP), N.J.M.M. Dauven (AB), R.M.A. Ubags, (AB),

H.W.J.M. Hardij (AB), drs. C.P.J.L. Vankan (AB), C.M.J. Fulmer-Bouwens
College

:

(PGP), P-J. Huisman, BSc (PGP), H.J. Baaij (PGP) en V.M.E.C.J. Marx (AB)

demissionair wethouders drs. R. Meijers (PGP) en J.M.M. Vermeer (VVD)

en plv. algemeen directeur/gemeentesecretaris B. v. Eijsden

Nummer

Behandeling agendapunt

1

Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom - ook
het talrijke publiek dat weer aanwezig is in de raadzaal en ook de mensen die
deze raadsvergadering via de livestream verbinding volgen - en meldt
aanwezigheid conform bovenstaand overzicht.
De voorzitter deelt mee dat TV Valkenburg aanwezig is voor het maken van
filmopnames van deze bijzondere installatievergadering naast ook
persvertegenwoordiging van de Limburger.

2

Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Toelating/installatie nieuwe raad.
De burgemeester spreekt een welkomstwoord uit.

De voorzitter nodigt de leden van de raad uit om over te gaan tot de formele
installatie en beëdiging. Dit kan op twee manieren:
1. 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".
2. Indien 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.
Samen met de griffier heeft de voorzitter de installatie en beëdiging zo
voorbereid, dat een en ander op alfabetische volgorde gebeurt. Dit betekent
dat de voorzitter zal beginnen met het uitspreken van de tekst van de belofte.
Hij vraagt de leden van de raad – en ook de vele getuigen in de zaal aanwezig hiertoe te gaan staan.
Op verzoek van de voorzitter roept de griffier de leden van de raad die hebben
aangegeven de verklaring en belofte te willen uitspreken op om naar voren te
komen.
De voorzitter leest de tekst van de verklaring en belofte voor:

“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks
noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of
gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten,
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen
of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en
geweten zal vervullen.”
In handen van de voorzitter wordt de verklaring en belofte afgelegd door:
mevrouw Hilde Baaij, mevrouw Corry Fulmer – Bouwens, mevrouw Nelleke
Gilissen, mevrouw Pat-Jos Huisman, de heer Jef Kleijnen, mevrouw Bianca
Rooding-Eurlings en de heer Lloyd Wagemans.
Op verzoek van de voorzitter roept de griffier de leden van de raad die hebben
aangegeven de eed te willen uitspreken op om naar voren te komen.
De voorzitter leest de tekst van de eed voor:

“Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb
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gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal
vervullen.”
In handen van de voorzitter wordt de eed afgelegd door: de heer Jacques Blom,
de heer Thomas Brune, de heer Niels Dauven, de heer Bert Hardij, mevrouw
Veerle Marx, de heer Jef Pluijmen, de heer Chris Schrouff, mevrouw Gertie
Silverentand-Nelissen, de heer Ron Ubags en de heer Carlo Vankan.
Mede namens de griffier feliciteert de voorzitter de leden van de raad met hun
beëdiging. Om dit bijzondere moment te vieren reiken de voorzitter en de
griffier een boeketje bloemen uit aan de nieuw geïnstalleerde raadsleden.
De leden B. Rooding-Eurlings, T. Brune, B. Hardij, J. Kleijnen en H. Baaij
spreken een welkomstwoord uit richting de nieuw raad.
4

Sluiting.
Rond 19.37 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij wenst alle deelnemers,
de vele overige aanwezigen en de mensen die de livestream hebben gevolgd
een fijne avond. Er is aansluitend gelegenheid voor de aanwezigen om de
nieuw geïnstalleerde raadsleden te feliciteren.

De besluitenlijst van deze vergadering, in totaal omvattende agendapunten 1 t/m 4 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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