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Nr.

Onderwerp

Behandeling

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en meldt aanwezigheid conform bovenstaande.

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Voorstel bekrachtiging bezetting
vertrouwenscommissie

De voorzitter licht de aanleiding van dit raadsvoorstel toe.
Besluit:
 De toelating van de heer T.J.E. Brune als lid van de vertrouwenscommissie en vervanger van de heer M.M.N.
Knubben per 5 januari 2021 inzake de procedure benoeming nieuwe burgemeester gemeente Valkenburg aan de
Geul 2020 te bevestigen en te bekrachtigen.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

4.

Aanbeveling nieuwe burgemeester

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Niels Dauven maakt bekend welk besluit de raad genomen heeft
in het voorafgaande besloten deel van de raadsvergadering. De raad heeft dit besluit genomen op basis van het
besproken verslag van bevindingen van de werkzaamheden van de vertrouwenscommissie.
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Hij spreekt hiertoe de volgende woorden uit:
Dames en heren,
Het vereist veel moed en durf om in deze tijden te solliciteren naar het burgemeestersambt.
We zijn dan ook blij en verheugd dat maar liefst 30 mensen hebben gesolliciteerd naar het ambt van
burgemeester in onze mooie gemeente Valkenburg aan de Geul.
Nog tevredener waren we over de kwaliteit van deze kandidaten. Voor de vertrouwenscommissie
was het een hele opgave om een goede afweging te maken.
In de besloten raadsvergadering heeft de vertrouwenscommissie zojuist over haar werkzaamheden
aan de raad gerapporteerd. Op basis hiervan heeft de raad een besluit genomen over de voordracht van de
nieuwe burgemeester voor Valkenburg aan de Geul.
Met dit besluit dragen we als opvolger van de heer Schrijen, opnieuw een enthousiaste en
daadkrachtige burgemeester voor.
Staat u mij toe om, voordat ik u vertel wie we voordragen, kort enkele mensen te bedanken.
Op de eerste plaats willen we de inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul danken voor de inbreng bij de
profielschets.
Daarnaast willen we de gouverneur en de leden van zijn kabinet danken voor de prettige begeleiding in de
afgelopen procedure.
Namens de vertrouwenscommissie spreek ik een woord van dank uit aan de gemeenteraad voor het in ons gestelde
vertrouwen en voor de eensgezinde besluitvorming.
Als laatste dank ik de leden en adviseurs van de vertrouwenscommissie voor hun enthousiaste en constructieve
inzet, het was een voorrecht om uw voorzitter te m zijn.
Dan nu het moment waar u allen hier tezamen maar zeker ook thuis achter het scherm op gewacht heeft.
Het is mij een er en een genoegen u mede te delen dat de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in
vergadering bijeen op 5 februari 2021 unaniem heeft beslist de heer Daniel Prevoo Voor te dragen als burgemeester
van Valkenburg aan de Geul.
De heer Prevoo is geboren en woonachtig in Munstergeleen en kent lange bestuurservaring als lid van provinciale
staten en gedeputeerde.
Hij beschikt over een groot analytisch vermogen in combinatie met een warme doch daadkrachtige persoonlijkheid.
De heer Prevoo gaf er blijk van op een moderne en vernieuwende wijze invulling te willen gaan geven aan het ambt
van burgemeester in Valkenburg aan de Geul.
Hij is de verpersoonlijking van de profielschets en de visie die wij voor Valkenburg aan de Geul voor ogen hebben :
hij is namelijk verbindend, veelzijdig, vitaal en vernieuwend.
De aanbeveling van de gemeenteraad zal via de Commissaris van de Koning in de Provincie Limburg worden
voorgelegd aan de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties.
Namens het gemeentebestuur van Valkenburg aan de Geul feliciteer ik de heer Prevoo van harte met zijn
voordracht tot burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul .

Besluit:
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De raad heeft besloten het verslag van bevindingen aan te nemen en de voordracht heer D.M.M.T. Prevoo over te
nemen en hem voor te dragen als burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul bij de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De voorzitter geeft aan dat er enige weken gemoeid zijn met de officiële bevestiging van de benoeming via een
Koninklijk Besluit. De datum in dit besluit is de officiële benoemingsdatum.
De installatie van de nieuwe burgemeester is daarna nog de laatste stap in het hele proces.
De burgemeester feliciteert de heer Prevoo met de voordracht en de raad en complimenteert de
vertrouwenscommissie met haar werk.
Hij brengt zijn gelukwensen over aan zijn opvolger en wenst hem alle succes in de prachtige gemeente die
Valkenburg aan de Geul is.
5.

Sluiting

Rond 19.50 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank voor ieders inbreng. Hij wenst de kijkers een fijne avond.

De besluitenlijst van deze vergadering, in totaal omvattende agendapunten 1 t/m 5 is aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in zijn
openbare vergadering van 22 februari 2021.
De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter
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