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Nr.

Onderwerp

Behandeling

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom, ook degenen die deze volledig digitale
raadsvergadering via de livestream verbinding volgen.
Om te kunnen controleren welke raadsleden present zijn geeft de voorzitter het woord aan de griffier. De griffier
noemt achtereenvolgens de namen van de raadsleden en elk afzonderlijk raadslid spreekt uit aanwezig te zijn.
Vervolgens heet de voorzitter de heer Th.J.F.M. Bovens (Commissaris van de Koning in de provincie Limburg) en
mevrouw R. van Dinther-Willems (plaatsvervangend kabinetschef in de provincie Limburg) van harte welkom. Zij
nemen via een digitale verbinding deel aan deze vergadering, evenals algemeen directeur/gemeentesecretaris
mr. G.S. Reehuis. De wethouders hebben aangegeven de vergadering via de livestream te volgen.
In het kader van de vergaderorde vraagt de voorzitter de deelnemers die het woord willen voeren dit kenbaar te
maken door het opsteken van een hand. De deelnemer die het woord krijgt wordt verzocht de microfoon aan te
zetten en deze weer uit te schakelen zodra men klaar is. Op die manier kunnen de luisteraars en kijkers de
vergadering beter volgen.
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2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Aanbieden profielschets nieuwe
burgemeester aan de heer drs. Th.J.F.M.
Bovens (Commissaris van de Koning in de
provincie Limburg)

De voorzitter deelt mee dat de gemeenteraad bij een fysieke raadsvergadering een mooie printversie van de
profielschets voor een nieuwe burgemeester in Valkenburg aan de Geul aan de Gouverneur zou hebben overhandigd,
maar dat is nu helaas niet mogelijk.
Vertegenwoordigers uit de fracties hebben – in afstemming binnen de fracties - de profielschets voorbereid. Daarbij
zijn ook de inwoners gevraagd ideeën en suggesties aan te dragen die door de raad kan meenemen in de zoektocht
naar een nieuwe burgemeester. Deze ideeën komen terug in de verschillende onderdelen van de profielschets.
Zoals gezegd is het helaas niet mogelijk de opgestelde profielschets persoonlijk aan de Gouverneur te overhandigen,
maar hij heeft wel al een exemplaar gekregen. De voorzitter geeft het woord aan de Gouverneur om aan te geven
hoe hij daar tegenaan kijkt.
De heer drs. Th.J.F.M. Bovens is blij dat men elkaar vandaag toch op deze wijze kan ontmoeten. Hij had de
profielschets uiteraard liever in een fysieke raadsvergadering in ontvangst genomen, maar de coronamaatregelen
laten dat helaas niet toe en daar komt nog bij dat hij op dit moment in zelfquarantaine is.
Met het vaststellen van de profielschets begint de procedure voor een nieuwe burgemeester van de gemeente
Valkenburg aan de Geul. Soms komt de Gouverneur in een raadsvergadering en dan blijkt dat de betreffende raad de
profielschets bijna klaar heeft. In een dergelijke vergadering stelt de Gouverneur lastige vragen die vervolgens door
de raadsleden worden beantwoord. In andere gemeenten – zoals Valkenburg aan de Geul – kan de gemeenteraad al
een gedrukt exemplaar aanbieden. In een dergelijk geval is de tekst al geaccordeerd en zijn de vragen van de
Gouverneur meer bedoeld als toelichting en om kleur te geven aan de profielschets. De antwoorden vanuit de raad
zijn nooit goed of slecht, ze zijn interessant voor de kandidaten die op de vacature solliciteren.
Aan de hand van hetgeen hij in de profielschets heeft gelezen stelt de Gouverneur de volgende verhelderende
vragen:
1. Leeftijd: de leeftijd doet niet ter zake, maar een vraag bij de tekst dat de kandidaat zeker twee periodes kan
blijven: twee periodes (12 jaar), als men dat van 70 jaar aftrekt, dan spreekt men dus over iemand van
maximaal 58 jaar? Bedoelt de raad dat iemand van 60 jaar geen brief hoeft te schrijven? Of is het toch
interessant om met zo iemand in contact te worden gebracht?
2. Betrokkene moet zich kunnen inleven in de taal en cultuur: vindt de raad dat de kandidaat na twee of drie jaar
Limburgs moet spreken? Moet hij/zij dat al van huis uit doen? Of maakt dat niets uit? Is de kandidaat een
verdediger van de taal en cultuur? Of is het iemand die erin geïnteresseerd is en het kan uitleggen? Of moet de
kandidaat eraan kunnen deelnemen?
3. Positie van Valkenburg in de regio: in de profielschets staat iets over een eventuele opschaling. De
burgemeesterskandidaat wil weten of hij/zij de laatste burgemeester van het huidige Valkenburg aan de Geul
wordt. Kan de kandidaat inderdaad nog twee periodes aanblijven? Speelt er iets actueels? Of is deze opmerking
in de profielschets meer bedoeld dat men – mocht het zover komen – het liefst naar de buren kijkt?
4. De burgemeester is een schaap met vijf poten: welk been moet het eerst worden voorgezet? Er wordt nogal wat
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aandacht besteed aan de openbare orde en criminaliteit. Als de raad moet kiezen uit een burgervader en een
sheriff-type, wordt het dan de burgervader of de sheriff? Is de openbare orde en criminaliteit een zwaar punt
waar in de voorselectie rekening mee gehouden moet worden?
5. Politiek geprofileerd college: wordt daarmee partijpolitiek bedoeld? Wat betekent dit voor de positie van de
burgemeester? Wordt dit een apolitieke figuur in een politiek college? Wordt verwacht dat de burgemeester iets
afstand neemt van de politiek? Of moet hij/zij leiding geven aan het politieke college?
6. Advisering vertrouwenscommissie: wat is de achtergrond om geen wethouder voor te dragen als adviseur?
7. Raadplegen inwoners: de inwoners zijn betrokken bij het opstellen van de profielschets maar hoe zit het op dit
moment met burgerparticipatie in Valkenburg aan de Geul? Is dat iets wat bij de burgemeester thuishoort, om
dat te bevorderen en daar een soort boegbeeld van te zijn en de inwoners te betrekken bij het Valkenburgse
politiek en het bestuur? Of hoort dit meer thuis bij de raadsleden en de wethouders?
Reactie lid N. Dauven: de Gouverneur stelt terecht vragen over de culturele achtergrond van de kandidaat
burgemeester. De cultuur en het verenigingsleven zijn het cement van de Valkenburgse samenleving. Het strekt dan
ook tot aanbeveling dat een burgemeester hier actief in participeert. Dit wil niet zeggen dat de burgemeester van
Limburgse afkomst moet zijn, maar het zou mooi zijn als de burgemeester zich wil onderdompelen in de rijke
Limburgse cultuur. Er wordt over 60 jarigen gesproken, maar als jong raadslid roept hij ook de jongere kandidaten
op te solliciteren naar deze functie.
Reactie lid C. Fulmer-Bouwens: voor wat betreft de leeftijd vindt de raad het belangrijk dat de burgemeester voor
een langere periode kan aanblijven, maar dat hoeft niet te betekenen dat iemand van 60 jaar niet mag solliciteren.
De nieuwe burgemeester hoeft geen Limburgs te spreken, het is wel belangrijk dat hij/zij zich in de Limburgse
cultuur wil verdiepen. De profielschets is in samenspraak met alle raadsleden opgesteld. De fracties zijn het erover
eens wat men van een burgemeester verwacht en wat men graag zou willen. Men moet echter niet alleen praten
over een burgervader maar ook over een burgermoeder.
Reactie lid M. Knubben: voor wat betreft de leeftijd sluit hij zich aan bij de woorden van lid C. Fulmer-Bouwens. De
raad gaat ervan uit dat een burgemeester die in Valkenburg aantreedt voor minimaal twee periodes beschikbaar is.
De nieuwe burgemeester hoeft geen Limburgs te spreken maar hij/zij moet wel uitzonderijke belangstelling hebben
voor de Limburgse cultuur en zeker in de regio Valkenburg. Aangaande de positie in de regio gaat de raad er op dit
moment vanuit dat Valkenburg zelfstandig is en blijft. Als daar discussie over ontstaat, zal dit heel nadrukkelijk
binnen de Heuvellandregio zijn en niet in andere verbanden. Drie jaar geleden is de procedure gestart om tot een
nieuwe burgemeester te komen en die procedure is toen vanuit het provinciehuis stop gezet. Hij hoopt dat de raad
erop kan rekenen dat dit in deze procedure niet gebeurt. Burgervader of sheriff? De gemeente moet een burgervader
hebben die ook manager is van het hele gemeentelijke bedrijf. Voor wat betreft de vragen over een politiek
geprofileerd college: in principe is een burgemeester altijd apolitiek, dus daar mag de raad nu ook op rekenen. Het
is uitermate belangrijk dat de burgemeester een regisserende rol heeft - en ook een verbindende rol in het college om ervoor te zorgen dat burgerparticipatie afdoende aan bod komt. Met de fractievoorzitters is zeer bewust
afgesproken om het apolitiek te houden en de wethouders niet bij deze procedure te betrekken. In aanloop naar de
verkiezingen in 2022 zijn de huidige wethouders immers niet per se de mensen die straks in een nieuw college met
de burgemeester moeten samenwerken.
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Reactie lid J. Kleijnen: natuurlijk moet de burgemeester een burgervader zijn, maar vanwege de grensligging spelen
veiligheid en criminaliteit een nadrukkelijk rol in Valkenburg en zijn daardoor aandachtspunten voor de
burgemeester. De burgemeester behoort boven de politieke partijen te staan, hij moet er zijn voor de raad, het
college en de inwoners.
Reactie de heer Bovens:
De heer drs. Th.J.F.M. Bovens heeft de profielschets als buitenstaander gelezen terwijl de raad het document – na er
lang over te hebben nagedacht – heeft opgesteld. In de profielschets leest hij bijvoorbeeld dat het een politiek
college is. De behoefte van de inwoners kan echter zijn dat de burgemeester juist geen politieke rol heeft. De
sprekers gaven zojuist aan dat de burgemeester boven de partijen staat en dat hij/zij de politiek overlaat aan de
wethouders. De burgemeester wordt dan ook een leider van een politiek college, maar in de apolitieke zin.
Zo heeft hij de antwoorden van de sprekers ook opgevat, maar als men de profielschets leest zou en er anders naar
kunnen kijken.
Ditzelfde geldt ook voor de leeftijdseis. Als de raad praat over twee volle periodes, dan is dat 12 jaar. Bij een
leeftijd van 70 jaar moet een burgemeester stoppen, dat betekent voor de kandidaten een maximale leeftijd van 58
jaar. Als de raad zegt dat het toch een 60’er mag zijn dan gaat hij uit van iemand begin 60 en niet van 67 jaar.
Jong zou zeker kunnen, maar in de profielschets vraagt de raad een persoon met nogal wat ervaring. Dit betekent
dat als er een 20’er in het mandje terechtkomt die kandidaat zeker wordt doorgestuurd richting de
vertrouwenscommissie, maar als een kandidaat over enige ervaring moet beschikken dan komt men al snel bij een
30’er of 40’er uit. Overigens is dat in burgemeestersland ook nog best jong. In Limburg is het traditie dat er veel
vrouwelijke burgemeesters worden benoemd, meer dan 40% van de Limburgse burgemeesters is vrouw. Dus vanuit
het provinciehuis wordt hier zeker op gelet. Dit weerhoudt de mannen overigens niet om te solliciteren.
Aanvullende vraag Gouverneur: wat zou Valkenburg aan de Geul in de toekomst willen?
Kijkende naar de profielschets dan staat er heel goed wat Valkenburg op dit moment is, maar iets minder over wat
Valkenburg de komende tijd nog zou willen. Het is natuurlijk lastig als men naar de huidige periode met corona kijkt.
De vraag aan de raad is dan ook niet om in drie zinnen aan te geven wat de strategische visie is, maar zijn er binnen
de fracties zaken waarvan men vindt dat dit écht iets voor Valkenburg is? Zo ja, dan is dit het moment om dat er in
een of twee zinnen aan toe te voegen. Dit zijn immers de uitdagingen waar een burgemeester mee te maken krijgt.
De raad zal straks immers ook aan de kandidaten vragen wat hun plannen voor Valkenburg zijn.
Alvorens hij de profielschets met dank zal accepteren vraagt de Gouverneur de raadsleden in een laatste rondje aan
te geven wat de grote uitdagingen voor Valkenburg zijn en waar de burgemeester qua visie naartoe moet.
Reactie lid N. Dauven: zeker nu ten tijde van de coronacrisis ziet men sterk dat de Valkenburgse economie op een
kurk van toerisme drijft. De gemeente wordt sterkt gedomineerd door een toeristische economie. Het zou mooi zijn
als men in de toekomst naast het toerisme – wat men zeker moet behouden voor Valkenburg aan de Geul – ook
andere economische activiteiten kan ontwikkelen.
Reactie lid M. Knubben: hij sluit zich aan bij de woorden van lid N. Dauven. De opdracht van een nieuw college en de
nieuwe burgemeester is om het toeristische product te vernieuwen. Valkenburg staat nu eenmaal bekend als de
gemeente met toerisme in het vaandel en als het centrum van het toerisme in heel Limburg. Dit moet men
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koesteren, uitbreiden en vernieuwen. Daarnaast moet men ervoor zorgen dat de gemeente niet volledig afhankelijk
is van het toeristische product, men moet zoeken naar mogelijkheden om het economische concept voor de
gemeente te verbreden.
Reactie lid J. Kleijnen: hij sluit zich aan bij de woorden van de vorige sprekers, maar vult aan dat het toerisme en
de leefbaarheid meer in evenwicht moet komen. Het wordt nu vooral gedomineerd door het toerisme. Het toerisme
is natuurlijk belangrijk voor het economische aspect maar het brengt ook een stukje overlast met zich mee, dat zou
ingeperkt moeten worden zodat de leefbaarheid voor de inwoners wordt vergroot. Deze weegschaal is nu niet in
evenwicht.
Reactie lid C. Fulmer-Bouwens: de vorige sprekers hebben al aangegeven hoe belangrijk het toerisme voor de
Valkenburgse economie is. Daar zijn alle fracties het over eens. Verder is gezegd dat er een balans moet komen
tussen het toerisme en de leefbaarheid. In de profielschets staat dat de raad daar iets mee wil. Daarnaast moet er
ook een balans komen tussen het toerisme en het behouden van de natuur. De natuur is immers het visitekaartje
waardoor de mensen naar Valkenburg komen. Dit is best een uitdaging en er wordt over nagedacht hoe dit in
evenwicht kan komen. Een van de speerpunten is waar men met de toeristenstad naartoe wil om dit meer in
evenwicht te brengen zodat dit stadje een plaats blijft waar men graag naartoe komt, maar waar men ook graag
woont.
Reactie lid B. Rooding-Eurlings: ten aanzien van de leeftijdsgrens heeft de raad bewust voor twee periodes gekozen.
Dat wil niet zeggen dat er mensen worden uitgesloten, maar de raad wil graag stabiliteit hebben door de nieuwe
burgemeester. Dit mag zowel een vrouw als een man zijn. Voor de fractie VVD is van belang: een goede verhouding
tussen de economie, het toerisme en de leefbaarheid, betaalbare woningen voor nestverlaters en starters en de
mogelijkheid voor onrendabele hotels om de bestemming te wijzigen. Voor het overige sluit zij zich aan bij de
woorden van de vorige sprekers.
Reactie lid W. Weerts: betreffende de leeftijd van de nieuwe burgemeester moet men niet aan leeftijdsdiscriminatie
doen. Maar gezien de dynamiek van het Valkenburgse is het van belang dat de kandidaat moet beschikken over enige
levenservaring en enige ervaring in het werkveld. In een gemeente als Valkenburg aan de Geul is geen enkele dag
hetzelfde. Een burgemeester moet dan ook zeer flexibel zijn in de dynamiek van deze gemeente.
Reactie lid B. Hardij: het is van belang dat de burgemeester ook oog heeft voor de kernen en de gemeente in het
geheel.
De heer drs. Th.J.F.M. Bovens heeft voor nu geen aanvullende vragen. Of hij tevreden is doet niet ter zake, het gaat
erom wat de mensen die op de vacature willen solliciteren met deze profielschets en de opmerkingen vanuit de raad
kunnen doen. De kleur die iedere fractie eraan geeft is waardevol. De kandidaten moeten immers goed voorbereid
zijn, ze moeten bewust voor Valkenburg kiezen en niet zomaar ergens burgemeester willen zijn. Daarom is het goed
dat er in de profielschets staat hoe een burgemeester zich moet gedragen en waar de gemeente naartoe wil. Hij
bedankt de raadsleden voor hun waardevolle bijdrage. Het is vervolgens aan de kandidaat of hij/zij daar enthousiast
van wordt of niet. De kandidaat komt niet om te managen, hij/zij komt voor een politiek bestuurlijke functie voor
alle kernen. Valkenburg is aantrekkelijk genoeg om naar deze functie te solliciteren.
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Door lid M. Knubben werd aangegeven dat het provinciehuis zo’n drie jaar geleden heeft ingegrepen in de procedure.
Kijkende naar de heer Schrijen is de Gouverneur nog altijd blij dat hij dat gedaan heeft.
Ten aanzien van de procedure is het gebruikelijk dat men start met de profielschets. De Gouverneur zal de
profielschets zo meteen virtueel tot zich nemen. Volgende week staat de advertentie in de Staatscourant, de brief
daartoe is vandaag de deur uit zodat dit kan worden ingepland. De Staatscourant komt op 22 oktober uit, dus vanaf
die datum wordt de vacature opengesteld. Aansluitend hebben de kandidaten drie weken de tijd om te solliciteren.
In de 2e helft van november en het 1e deel van december vindt de voorselectie plaats. Stel er solliciteren 25 tot 30
mensen, dan nodigt de Gouverneur mensen die een interessant CV hebben maar die hij niet kent uit voor een
gesprek. Op die manier probeert de Gouverneur een voorselectie te doen voor de vertrouwenscommissie. Daartoe
worden alleen mensen geselecteerd waarvan de Gouverneur vindt dat zij het ook kunnen, dat zij de basiskwaliteiten
hebben voor het burgemeesterschap en passen bij het profiel en de profielschets van Valkenburg. Er wordt
geprobeerd daar een melange van te maken zodat de vertrouwenscommissie niet alleen 6 mannen van 58 jaar in het
mandje krijgt waarmee men kan spreken, maar dat het mannen en vrouwen zijn, jong en oud, mensen die veel
ervaring binnen een gemeente hebben, maar ook interessante kandidaten met zij instroomkwaliteiten zodat er iets
te kiezen valt, ook qua politieke kleur. Hij noemt dit altijd het mandje van kandidaten. Al deze kandidaten zijn
benoembaar voor Valkenburg. Vervolgens komt de vertrouwenscommissie begin januari 2021 bij de Gouverneur op
bezoek om te praten over alle mensen die gesolliciteerd hebben en over mensen van zijn voorselectie. In overleg
met de Gouverneur besluit de vertrouwenscommissie met wie men vervolgens wil praten. Die gesprekken vinden in
januari plaats. In het mandje kunnen 10 tot 15 mensen zitten, dit is afhankelijk van het aantal sollicitaties en de
mate van geschiktheid van de kandidaten. Aansluitend zou er eind januari/ begin februari een raadsvergaring kunnen
plaatsvinden over de voordracht van de kandidaat burgemeester. Vervolgens moet de raad het miniserie en de
Majesteit de tijd geven om daarnaar te kijken en de zaken in orde te maken. De Gouverneur gaat ervan uit dat het
Koninklijke besluit ergens in de week na carnaval - uiterlijk 1 maart 2021 – is genomen. Dan kan de kandidaat –
afhankelijk van de opzegtermijn van zijn/haar huidige baan – ergens eind maart of begin april in Valkenburg
beginnen. Mocht er iets tussenkomen dan neemt de Gouverneur meteen contact op met de vertrouwenscommissie,
maar hij gaat ervan uit dat Valkenburg met deze voorbereiding gewoon een mooie ‘gladde’ procedure kan
doorlopen. Het is belangrijk om zoveel mogelijk mensen te interesseren voor deze vacature. Alle raadsleden kunnen
daar een bijdrage in leveren door deze avond, het vaststellen van de profielschets en de link die daar straks bijkomt
zoveel mogelijk te verspreiden in de eigen kring of in kringen in de rest van Nederland, met als doel veel mensen te
overtuigen dat zij dom zouden zijn als ze niet op deze functie solliciteren. Het record is de gemeente Gennep met
41 kandidaten. Data aantal was een hele kluif, maar de raad hoeft geen rekening te houden met de gezondheid van
de Gouverneur. Het zou mooi zijn als er meer kandidaten komen dan in Gennep, dus hij daagt de raad uit dat
Valkenburg zoveel mogelijk kandidaten krijgt. Zet het op Facebook, retweet het, etc. naast de officiële kanalen.
Kortom: maak reclame voor Valkenburg. Hier wil de Gouverneur het op dit moment bij laten.
Uit de reacties maakt de voorzitter op dat er vanuit de raad geen vragen of opmerkingen meer zijn naar aanleiding
van de door de Gouverneur geschetste procedure. Hij onderstreept de oproep van de Gouverneur om de vacature
onder de aandacht te brengen van kandidaten.
De voorzitter bedankt de heer drs. Th.J.F.M. Bovens en mevrouw R. van Dinther-Willems voor hun deelname aan
deze vergadering.
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De heer drs. Th.J.F.M. Bovens bedankt iedereen voor zijn/haar inzet. Hij ziet een mooie procedure tegemoet.
4.

Voorstel betreffende vaststellen
profielschets burgemeester van de
gemeente Valkenburg aan de Geul 2020

Er wordt geen gebruik gemaakt van de eerste termijn.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Besluit:
 De profielschets burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul 2020 vast te stellen.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

5.

Voorstel betreffende instellen
vertrouwenscommissie procedure
benoeming burgemeester van de
gemeente Valkenburg aan de Geul 2020

De voorzitter licht toe dat voor het verdere traject uit de raad een vertrouwenscommissie ingesteld dient te worden;
hiertoe ligt het voorstel tot benoeming voor.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de eerste termijn.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Besluit:
 De vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul 2020 in
te stellen.
 De volgende raadsleden te benoemen tot lid van deze commissie:
 de heer N.J.M.M Dauven
 de heer M.M.N Knubben
 de heer J.I.M Kleijnen
 mevrouw H.J. Baaij
 mevrouw mr. B.M.J.F. Rooding-Eurlings
 De heer mr. G.S. Reehuis (algemeen directeur/gemeentesecretaris) als adviseur van de commissie van de zijde
van de organisatie te benoemen.
 Mevrouw mr. J.W.L. Pluijmen (griffier) als secretaris van de commissie toe te voegen en te benoemen.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

6.

Voorstel betreffende vaststellen
Verordening vertrouwenscommissie
procedure benoeming burgemeester van
de gemeente Valkenburg aan de Geul 2020

De voorzitter licht toe dat voor de vertrouwenscommissie een verordening vastgesteld dient te worden waarin de
werkzaamheden van de commissie geregeld worden; hiertoe ligt een voorstel voor.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de eerste termijn.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Besluit:
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De Verordening vertrouwenscommissie procedure benoeming burgemeester gemeente Valkenburg aan de Geul
2020 vast te stellen.
De Verordening vertrouwenscommissie benoemingsprocedure gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 en de
herbevestigde verordening van 2017 hiermee in te trekken.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.
7.

Sluiting

Rond 19.51 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank voor ieders inbreng.

De besluitenlijst van deze vergadering, in totaal omvattende agendapunten 1 t/m 7 is aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in zijn
openbare vergadering van 10 november 2020.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter
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