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1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen van harte welkom en meldt aanwezigheid conform
bovenstaand overzicht.

2.a

Afscheid van gemeentesecretaris /
algemeen directeur de heer Louk
Bongarts.

Bij deze bijzondere raadsvergadering is er één agendapunt: het vertrek van gemeentesecretaris/algemeen directeur
de heer Louk Bongarts.
Burgemeester J.J. Schrijen opent dit agendapunt met een afscheidstoespraak namens het college:
Beste Louk en Ine, Elke en Maartje, Rob en Bas
Vandaag is het dan zo ver !
De bijzondere raadsvergadering bij je afscheid
als gemeentesecretaris/algemeen directeur
van de gemeente Valkenburg aan de Geul
Begin dit jaar deelde je mee je functie per 1 november 2019 te willen opgeven
en wethouder te willen worden in de fusiegemeente Beekdalen.
Bijgevolg ben je vanaf vandaag adviseur in algemene dienst ,
totdat al je verlofrechten zijn ingevuld.
Jij bent meer dan 15 jaar gemeentesecretaris geweest.
Een uitzonderlijk lange tijd.
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Daarmee zit je bij de top 10 van de gemeentesecretarissen, die
in een aaneengesloten periode bij een gemeente werkzaam zijn.
De afgelopen maanden ging de tijd ineens heel snel.
Met behulp van het team communicatie een prachtige uitnodiging gemaakt.
Met een mooie alleszeggende foto van jou voor de stadsmuur.
Echter…..Ik keek echter een dubbel gevoel naar die foto !
Was dat nou nodig ?.....Het is eigenlijk van de gekke.
Dames en heren, ………ze hebben mij eraf geknipt……….
Ik laat het u zien….Hier……… ongelooflijk toch.
Louk … ik geef je een ongeschonden exemplaar van het origineel mee
Dan vergeet je mij niet….….. want wie wijst de weg ?!
En waar naar toe ??
…… ik weet het nog…. Jij ook ?
Louk
jij hebt met grote betrokkenheid
Gedrevenheid en inzet… invulling aan je functie gegeven.
Je bent daarbij moeilijke uitdagingen niet uit de weg gegaan
De organisatie aangepast gegeven ook de veranderende omgeving
Wij hebben nu een platte organisatie met kleine zelfsturende teams
De overheveling van de dienst Sociale Zaken
naar de gemeente Maastricht was ook zo’n exercitie
Die je samen met de verantwoordelijk bestuurder geklaard hebt.
Dat gaf best spanningen in de organisatie.
Het leven van een gemeentesecretaris is niet altijd even gemakkelijk
loyaal zijn naar de organisatie en loyaal zijn naar het bestuur.
Jij bent steeds op zoek geweest jij naar een effectieve wijze
oplossingsgericht pragmatisch en als het moest creatief
om besluiten van het college en raad te borgen in de organisatie.
De juiste balans tussen bestuur en ambtelijke organisatie.
Collegiaal en met de menselijke maat
en vanuit een groot verantwoordelijkheidsbesef.
Gisteren bij het afscheid van de ambtelijke organisatie werd dat nog eens bevestigd.
Onze medewerkers hebben je een mooi en warm afscheid gegeven
er is veel waardering en respect voor de wijze
waarop jij met de mensen bent omgegaan.
Hulde !
Hulde ook voor je tomeloze inzet bij strategische projecten
Zoals de upgrading van het centrumplan
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en de ontwikkeling en profilering van Valkenburg vestingstad
Die kwalitatieve upgrading heeft zijn effect op de bezoekers van onze stad.
Altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden
om Valkenburg interessant te laten zijn voor bezoekers
immers….bezoekers moeten graag terugkomen
daarom steeds vernieuwen en nieuwe elementen toevoegen
Niet stilstaan, maar door ontwikkelen
Verbreding van het aanbod…. kwaliteit van het aanbod bewerkstelligen
Ondernemend en vernieuwend…..dat was je devies
Je had grote aandacht voor de economie van Valkenburg
Voor de randvoorwaarden en relaties met de bedrijven
Zoeken naar nieuwe markten
Het opbouwen van de relatie met onze Chinese partnerstad Jiangyiou,
Vanuit het streven om in tijden van lagere hotelbedbezettingen
Zogenaamde high end Chinezen gaten in hotelbezettingen te laten invullen.
Projecten als Kunst in Valkenburg
Kunstwerken in het Kuurpark…..dragen je stempel
Belangstelling voor ons Open Lucht Theater
En de doorontwikkeling van de Romeinse Katacomben…..
een nog te zeer onbekende briljant
Er kunnen nog zoveel dingen meer genoemd worden
Je inzet voor burgerparticipatie en burgerkracht
Maar ook goede contacten met collega secretarissen in Zuid-Limburg
Je sturende bemoeienis met het Middengebied
Je goede contacten op hoog ambtelijk niveau in het gouvernement
ter ondersteuning van de contacten van de bestuurders
Jij was boegbeeld, ambassadeur en een continue factor
met een niet aflatende bewonderenswaardige drive !
Dames en Heren,
Ik heb de afgelopen twee en een half jaar met Louk Bongarts mogen werken.
Een waar genoegen,
Ik heb Louk ook als persoon mogen meemaken
Voor commissievergadering of raadsvergadering om 19.00 uur
gingen wij samen wat eten bij Tummers
Crodino…. Non alcoholico
Een vispannetje
En altijd eindigend met cappuccino
En een handvol chocolaatjes……
Ik heb vandaag op de valreep nog een handvol gehaald….
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Want je gaat ze missen
Jij was liefhebber van de verfijnde keuken
Hebt kookcursussen gevolgd bij Hans Pijls van Voncken
Jij had een voorliefde voor Italië, Milaan
je maakte zelf limoncello
en proefde graag Italiaanse wijnen
wij de wethouders en ik geven je straks een paar flessen….
Een paar…… maar wel van hoge kwaliteit
Louk, jij was primair ook een familieman,
zorgzaam voor Ine en jullie twee dochters Elke en Maartje en Rob en Bas
wat mij opviel was dat jij met Elke en Maartje afzonderlijke reizen maakt
Jij bent verzot op je kleinkinderen
IJsjes met ze eten….. vind je zelf ook lekker
Waarschijnlijk is de kiem daarvoor gelegd in je kinderjaren
Opa en oma woonden in Valkenburg
Hier in het park staat een kanon
Op de foto behorend bij de route ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding
staat de opa van Louk bij dat kanon
Bij familiebezoekjes kreeg hij ijsjes en liep hij als klein kind door de Plenkerstraat
Dat doet hij nu met de eigen kleinkinderen….
Die zorg en toewijding voor het gezin deelt hij met zijn Ine
Zijn thuisfront…….Steun en toeverlaat
En straks ook degene die met hem grote wandelingen gaat maken ????
Ine … je verwacht nu natuurlijk een bos bloemen
Maar daar moet je nog even op wachten
Je krijgt straks één bos van college en raad !
Maar…… wij geven je nu al een applaus
voor je begrip en acceptatie van het gegeven dat die man altijd bezig was.
Aan het werk voor zijn gemeente Valkenburg aan de Geul
Dames en Heren,
Er waren vorige week nog vele papieren op het bureau van Louk
Na het weekend was de stapel weg
Grote dozen zijn naar Nuth verhuisd
Want hij heeft nog heel wat te ordenen
Afmaken… hij heeft daarvoor de komende verlof tijd
Bijvoorbeeld ….een nota met de evaluatie van de contacten met China
Met een antwoord op de vraag hoe moeten wij verder ?
de continuïteit en bestendiging van de relatie
Hij heeft mij beloofd dat te doen de komende weken !
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Dames en heren…. Ik ga afronden
Zonder enige twijfel of schroom kan gezegd worden
dat Louk Bongarts van grote betekenis is geweest
voor de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Het is dan ook een voorrecht
om hier te kunnen meedelen dat het college van B&W
met de unanieme instemming van de fractievoorzitters
Besloten heeft om de BOUCCKH uit te reiken
aan dhr L.T.J.M. Bongarts !
Zoals de tekst in het boek zegt……..
“Vanwege de indrukwekkende wijze
Waarop hij de functie van
Algemeen directeur / gemeentesecretaris (2004-2019)
heeft ingevuld.
Een betrokken en inspirerend leider voor de organisatie
Een belangrijke spil voor het bestuur
Gedreven volhardend en enthousiast !
Eerst graag tekenen van het boek voor ontvangst,
dan krijg je de BOUCCKH overhandigd.
Na deze speech krijgt de heer Louk Bongarts als afscheidscadeau uit handen van de burgemeester de BOUCCKH
uitgereikt.
2b

Namens de gemeenteraad spreekt de heer M. Knubben de volgende afscheidstoespraak uit:
Beste Louk, Ine, Maartje en Elke, verdere familieleden,
Geachte Dames en Heren,
Beste Louk, als nestor van de gemeenteraad is mij gevraagd vandaag iets tegen je te zeggen. Dat doe ik met des te
meer genoegen omdat ik je in de afgelopen 15 jaar heb mogen leren kennen, eerst als lid van diverse
raadscommissies en de laatste 12 jaar als raadslid en fractievoorzitter.
Ik schat zo in dat je, wonend in Nuth, in al die jaren meer tijd hebt doorgebracht in onze gemeente en gemeenschap
dan in je woonplaats en home, waarschijnlijk niet altijd ten pleziere van je echtgenote en kinderen. Maar de wijze
waarop je dat in al die jaren hebt gedaan zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van je thuisfront. Daar zijn
wij Ine en je kinderen bijzonder dankbaar voor.
Louk, ik las recent in het VNG magazine een artikel onder de kop “hoe je als gemeentesecretaris wél in het zadel
blijft” met als ondertitel “gezag moet dag in, dag uit worden verdiend”. Het zal veel mensen hier aanwezig niet
vreemd in de oren klinken als ik zeg dat je daar vrijwel elke dag in bent geslaagd.
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Als algemeen directeur heb je leiding gegeven aan een organisatie die in jouw periode nogal wat veranderingen
heeft doorgemaakt: een enorme omslag in denken en doen, in gedrag en handelen. En daar ben je samen met je
directe medewerkers en teams voortreffelijk in geslaagd.
In het verlengde daarvan heb je ook leiding gegeven aan het bureau burgerkracht: participatie, zelfsturing,
buurtkracht, bewonersinitiatieven en draagvlak zijn hier de kernwoorden, die ook jou na aan het hart liggen. De
kernoverleggen en initiatiefnemers op velerlei gebied zullen onderstrepen dat jij daar samen met de externe
ondersteuner hard aan hebt getrokken en gestimuleerd hebt als wezelijking van een vernieuwende verhouding tussen
inwoners en overheid en versterking van de lokale democratie.
Naast algemeen directeur ben je als gemeentesecretaris de directe ondersteuner van het dagelijks bestuur van onze
gemeente. Je hebt in de loop van de tijd heel wat bestuurders zien komen en gaan. In de beleidsvoorbereiding en uitvoering was je samen met die bestuurders niet alleen ondersteunend maar zorgde je vooral ook voor continuïteit.
In belangrijke processen was je dé hulpmotor en promotor bij uitstek. Denk bijvoorbeeld aan de projecten en tot
stand koming van de kademuren, bestendiger maken van vestingstad Valkenburg, de realisatie van de
centrumplannen, Par’Course, parkeergarage; verder kunstpromotion (o.a. In het Kuurpark, het Openluchttheater en
onze musea), maar ook waar het ging om toekomstvisie, toeristisch ontwikkelingen en samenwerking in de regio .
Allemaal zaken van groot belang voor onze economie en zeker ook voor onze maatschappelijke en toeristische
producten.
De respectievelijke burgemeesters Constant Nuijtens, Martin Eurlings en Jan Schrijen zullen jouw inbreng in deze en
beslist veel meer onderdelen van het gemeentelijk beleid onderstrepen en wij als raad doen dat hierbij ook van
harte.
Je was, ik moet eigenlijk zeggen je bent ook ambassadeur van Valkenburg aan de Geul: lokaal, regionaal, provinciaal
en zelfs internationaal tot in China, door het leggen van contacten, aanhaken bij belangrijke netwerken, door je
wijze van optreden en het met trots opkomen voor de belangen van onze gemeente.
Louk, je bent aangetreden op een moment dat het dualisme zorgde voor een gewijzigde taakverdeling tussen college
als uitvoerder en de raad als beleidsbepaler en kadersteller. Jouw belangrijkste taak naar het bestuur lag bij
ondersteuning van het college, maar ik wil hier nadrukkelijk mijn waardering en die van de raad uitspreken over de
wijze waarop je met kennis van zaken samen met de burgemeester presidium en fractievoorzitters adviseerde en
ondersteunde, én beslist ook samen met de griffier voor bewaking van het politieke proces zorgde met respect voor
de rolverdelingen daarin: je deed dit steeds bescheiden maar tegelijk ook indringend en van waarde!
Beste Louk, zonder je nu op deze allerheiligendag al zalig te gaan verklaren, wil ik je namens de raad wel
uitdrukkelijk dank zeggen voor het vele wat ik hiervoor heb aangehaald. Je bent dan wel niet in Valkenburg geboren
en getogen, maar wel met hart en ziel Valkenburger, daarbij perfect aansluitend bij de roots van Ine.
Doe bis greutsj op Vallèkkebérrig, veer zint greutsj op diech!
Wij zullen ook in de nabije toekomst nog graag gebruik maken van je expertise en adviezen. Het moge jou, Ine en
iedereen die je lief is goed gaan in lengte van jaren.
Ga vooral ook genieten! Genieten van je gezin en familie, genieten van je hobby als kok, van de Tibetaanse cultuur
en muziek, van de kunstuitingen waarvoor je je ook in Valkenburg druk hebt gemaakt en genieten van wandelingen.
Wat dat laatste betreft promootte je mede de uitverkiezing van Valkenburg Wandelstad.
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Tenslotte: Louk onze dank voor al je inzet voor onze Valkenburgse gemeenschap en onze prachtige gemeente.
Waardering en dank ook voor de voortreffelijke samenwerking tussen jou en de voor de raad o zo belangrijke
ondersteunende griffie. De effecten daarvan hebben zowel de griffie medewerkenden als de raad als heel positief
ervaren en wij zullen je opvolger op het hart drukken aan die aanpak een voorbeeld te nemen.
Het college heeft jouw verdiensten gewaardeerd met de hoogste onderscheiding van bestuurlijke zijde: de Boucckh.
De gemeenteraad, eigenwijs als die is, heeft enkele jaren geleden een onderscheiding in het leven geroepen die tot
vandaag nog slechts aan één gewaardeerde inwoner is toegekend.
Ik mag hier namens de raad uitspreken dat het de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul heeft behaagd jou,
Louk Bongarts, vanwege de vele verdiensten voor gemeente en gemeenschap te onderscheiden met de zilveren speld
van de Boucckh, waarmee je je tot in lengte van dagen mag beschouwen als ‘unne egte Valllekèbérgse bok’!
Na deze toespraak krijgt de heer Louk Bongarts als dank voor zijn inzet de zilveren speld van de Boucckh namens de
gemeenteraad door de griffier opgespeld.
Namens college en raad krijgt mevrouw Ine Bongarts als dank voor alle steun een bos bloemen overhandigd.
Hierna volgt een muzikaal intermezzo door de heer Rob Meijers met het lied “ My Way ‘ van Frank Sinatra.
2c

Dankwoord en speech vertrekkende gemeentesecretaris L. Bongarts:
Geachte leden van de raad, griffier, geachte leden van het college, Ine, Maartje, Elke, Rob, Bas, Gertje, Jan en
overige genodigden en collega’s of moet ik nu al oud collega’s zeggen?
Toen ik vernam dat een extra raadsvergadering zou worden gehouden om van mij afscheid te nemen, realiseerde ik
mij, dit is toch wel heel bijzonder, dit gebeurt normaal alleen voor een afscheid van bestuurders en dan met name
voor burgemeesters. Heel bijzonder, ik voel mij dan ook zeer vereerd en wil jullie hiervoor bedanken.
Vervolgens de vraag krijgen om iets te zeggen. Dat zie ik als een kans.
Laat ik beginnen om mij te verontschuldigen, ik stop een jaar eerder dan ik mij aanvankelijk had voorgenomen.
Zeker ten opzichte van de burgemeester moet ik mij verontschuldigen. Hem had ik het expliciet beloofd. Overigens
in goed overleg en met alle begrip gaf hij mij zijn zegen. Dit met het vaderlijk advies denk je echt dat ze de
afspraak nakomen. Ik heb je gewaarschuwd als het fout gaat. En jawel hoor, het doet pijn om het te zeggen, maar
de burgemeester had gelijk. Het klonk ook te mooi om waar te zijn, aansluitend aan mijn afscheid hier nog
wethouder worden in de nieuwe gemeente Beekdaelen.
Na dik 40 jaar ambtenaarschap, waarvan een aantal jaren als bestuurlijk adviseur en algemeen directeur, nog in de
rol mogen kruipen van bestuurder, dat leek mij een uitdaging.
Dat het anders uitpakt is jullie bekend. Val ik nu in een zwart gat, die mij kent weet dat mijn levensfilosofie is straks
zal wel blijken dat het ergens goed voor is. Dat er andere misschien nog wel mooiere kansen komen. Daar vertrouw
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ik op.
Terug naar hier. Ik hoefde niet lang na te denken wat ik uw raad zou willen meegeven. Ik heb de afgelopen zomer
veel documenten doorgenomen, van Valkenburg aan de Geul en van de regio. Die hebben bijgedragen aan het
actualiseren van de toekomstvisie, die via de fractievoorzitters aan uw raad zal worden voorgelegd.
Naar de toekomst kijken betekent ook kort terugblikken op het verleden. Ik memoreer dat de strategische agenda
Valkenburg aan de Geul meer dan 10 jaar geleden raadsbreed en unaniem werd vastgesteld. Dat is uniek in een raad
die altijd moet kiezen tussen investeren in strategische belangen van bijvoorbeeld werkgelegenheid en korte termijn
belangen en wensen van de kernen c.q. van groepen van inwoners. De raad besefte toen dat besluiten genomen
moesten worden om de positie van toeristische trekker te behouden.
En dankzij uw raad is dat gelukt. De neerwaartse spiraal van steeds minder bezoekers is omgebogen. Valkenburg aan
de Geul staat weer op de kaart. De bouw van een parkeergarage, nieuwe winkelpanden, het opknappen van de
openbare ruimte, het versterken van het profiel van de Vestingstad, het nieuwe concept op het brouwerijterrein, en
zo kan ik nog even doorgaan. Chapeau, uw raad en overigens ook het College bleken in staat consistent te zijn in
beleid en in aanpak. En het ging niet vanzelf, dat hoef ik niet toe te lichten, vaak werden meningsverschillen
uitgevochten tot aan de raad van state toe. Uw raad moest vaak en veel uitleggen in de kernen, maar uw raad hield
stand.
De vasthoudendheid en consistentie hebben niet alleen geleid tot nieuwe concepten en fysieke verbeteringen en het
succes als geschetst. Het heeft er ook toe geleid dat de inwoners van Valkenburg aan de Geul haar geloof en
vertrouwen terug hebben en weer trots zijn op hun stad. Dat investeerders en nieuwe exploitanten geloven in
Valkenburg en last but not least dat de provincie gelooft in Valkenburg. En dat laatste is niet onbelangrijk in het
kader van co financiering. En geloof mij veel gemeenten hebben dat vertrouwen niet van de provincie.
Dit voor wat betreft de terugblik. Er staan nog veel uitdagingen te wachten. Hoe krijgen we synergie tussen de twee
economische motoren van het centrum en het brouwerijterrein. Hoe krijgen we de bezoeker van het centrum naar
het brouwerijterrein en andersom. Hoe kunnen we de Plenkert transformeren tot een aantrekkelijk as voor
bezoekers. Velen van u weten dat de Plenkert vroeger een as was waar vele bezoekers en inwoners over flaneerden.
Deze loop moet terug als er synergie moet ontstaan tussen het brouwerijterrein en het centrum. De op te stellen
gebiedsvisie zal hierbij moeten helpen.
Een andere opgave betreft het onderhoud van het Landschap. De vanzelfsprekendheid dat het Landschap
aantrekkelijk blijft voor de bezoeker geldt niet meer. Veel agrariërs en fruittelers, die voor een groot deel het
landschap onderhouden, staan onder druk. Als we bedenken dat 70% van de toeristen naar Valkenburg en de regio
komt vanwege dat landschap beseffen we de omvang van het probleem. De vitaliteit van het landschap wordt voor
Valkenburg aan de Geul een strategische opgave.
De uitdaging bij deze opgave is synergie te zoeken tussen duurzaamheid, de agrariër c.q. de beheerders van het
landschap, het landschap en de toerist. De vraag die hierbij aan de orde is of we de veelal anonieme producten niet
meer moeten identificeren met ons gebied en deze met trots gaan uitdragen.
Ik zou nog enkele strategische opgaven kunnen noemen, zoals de opgaven op het terrein van duurzaamheid, de
vitaliteit van de hotels, enz.
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Ik doe dat echter niet omdat ik graag nog iets zeg over de kansen op het terrein van burgerparticipatie. Te lang is
vanuit de kernen gedacht dat toerisme het centrum van Valkenburg betreft. De huidige toerist wil echter
kennismaken met de lokale cultuur en de dagelijkse leefgewoonten van onze inwoners. Liggen hier niet kansen? De
pareltjes als de kalkovens en de stories over mensen en karikaturen van de kernen, en deze koppelen aan een
wandeling. In Frankrijk gaan de toeristen druiven plukken. Waarom hier niet fruit, dit koppelen aan vlaaien bakken,
kansen te over lijkt mij. En dat betekent dat niet meer alleen het centrum aan zet is om te toerist te verleiden tot
een meerdaags verblijf, maar juist ook de kernen.
Een ander aspect betreft het proces van participatie zelf. Zijn de kernen inmiddels niet al toe aan het zelf kunnen
beschikken over budgetten. Dit betekent vertrouwen hebben en loslaten. Een uitdaging lijkt mij.
Tot slot iets over de dienstverlening. Dit wordt een van de grootste opgaven voor de komende jaren. Valkenburg aan
de Geul heeft altijd uitgeblonken in projectmatig werken, efficiënt en effectief werken, doelgericht. De
bedrijfsvoering die er onder lag kreeg daardoor minder aandacht. De registratie van wijzigingen in infrastructuur, in
wijzigingen in de openbare ruimte liep vaak achter. Geen nood de ambtenaar had het op zijn netvlies als hem om
advies werd gevraagd. De digitaliseringsopgaven, onder andere samenhangend met de Omgevingswet, gaan echter
voor een koerswijziging zorgen. Onze registratie wordt steeds belangrijker. De ambtenaar vervalt als schakel in het
verstrekken van gegevens. Digitaal is alles beschikbaar. Dit betekent dat het muteren en registreren van wijzigingen
steeds belangrijker wordt. Dit betekent een verschuiving in het productieproces. Gemeenten zijn aansprakelijk voor
het verstrekken van de juiste informatie. Deze op orde brengen alsmede het vervallen van de ambtenaar als schakel
bij informatieverstrekking gaat veel aandacht vragen.
Tot zover enkele ontwikkelingen. U merkt het ik zit er nog volop in. Dat wordt wennen. Rest mij de raadsleden en de
collegeleden van harte te bedanken voor de collegialiteit, de samenwerking, de discussies, enz. Fijn en bijzonder
met en bij jullie gewerkt te hebben. Ik zal jullie missen, dat is een ding dat zeker is.
Tot slot wil ik dit moment benutten om ook mijn echtgenote Ine en de kinderen te bedanken, voor het begrip als ik
moest werken en verstek moest laten gaan, voor hun liefde en steun waardoor ik kon functioneren. Zonder hen en
jullie allemaal had ik het niet gekund. Dank jullie wel.
Ik wil afsluiten met een tekst waaraan ik mij ga vasthouden:
Thuiskomen
In de jachtige wereld van actie.
Rondrennend in de schaduw
Van vluchtige gedachten.
Rusteloos op zoek naar het morgen van gisteren.
Altijd bezig om weer te vertrekken.
Thuiskomen?
Thuiskomen
In de echte wereld van het zijn.
Tevreden met wat is en komen zal.
Rustend in het oog van de cycloon.
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Aankomen op een nieuw vertrekpunt.
Thuiskomen.
Het gaat jullie goed, bedankt!
Ter afsluiting wordt een muzikaal intermezzo met eigen werk door mevrouw Lotte Walda ten gehore gebracht.
3.

Sluiting

De voorzitter nodigt alle aanwezigen in de raadsvergadering uit om in het benedengedeelte de heer Bongarts en zijn
vrouw de hand te schudden. De raadszaal wordt in de tussentijd klaargemaakt voor de aansluitende receptie.
Rond 15.50 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank voor ieders inbreng.

De besluitenlijst van deze vergadering, in totaal omvattende agendapunten 1 t/m 3 is aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in zijn
openbare vergadering van 9 december 2019.

De raad voornoemd.

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter

10

