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Concept besluitenlijst
Gemeenteraad gemeente Valkenburg aan de Geul
Openbare raadsvergadering van 10 maart 2021
Aanwezigen
Voorzitter:
Griffier:
Leden:

College:

dr. J.J. Schrijen
mr. J.W.L. Pluijmen
V.M.E.C.J. Marx(AB), J.M.M. Vermeer(VVD), H.M.J.G. Cobben(AB), mr. B.M.J.F. Rooding-Eurlings(VVD), N.J.M.M. Dauven(AB), J.I.M. Kleijnen(VSP),
C.M.J. Fulmer-Bouwens(PGP), H.J. Baaij(PGP), G.G.J.M. Silverentand-Nelissen(VSP), P-J. Huisman, BSc(PGP), mr. L.L.H.M.M. Wagemans(VSP),
H.W.J.M. Hardij(AB), M.M.N. Knubben(CDA)(tot 20.34u), J.E.J. Blom(CDA)(tot 20.34u), J.M.P.L. Prevoo(CDA)(tot 20.34u), T.J.E. Brune(CDA)(tot 20.34u)
en W.H.M.E. Weerts(AB)
drs. R. Meijers(PGP), drs. C.P.J.L. Vankan(AB), mr. drs. C.M.J. Bisschops(CDA) (tot 19.29u) en algemeen directeur/gemeentesecretaris mr. G.S. Reehuis

Nr.

Onderwerp

Behandeling

1.

Opening en mededelingen. Aanwijzen
primus bij stemming.

De voorzitter opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom - ook degenen die deze raadsvergadering
via de livestream verbinding volgen omdat zij vanwege de geldende maatregelen nu niet als publiek in de raadzaal
aanwezig kunnen zijn - en meldt aanwezigheid conform bovenstaand overzicht.
De voorzitter vraagt de sprekers - in verband met het goed kunnen volgen van deze vergadering door het publiek
buiten de zaal – hem de gelegenheid te geven om de volgende spreker te benoemen.
De voorzitter en de griffier hebben een aan de raad gericht bericht ontvangen van wethouder Claudia Bisschops
inzake het indienen van haar ontslag. Wethouder Bisschops heeft gevraagd of zij aan het begin van deze vergadering
het woord mag voeren. De voorzitter geeft het woord aan wethouder Bisschops.
Wethouder Bisschops licht toe waarom zij per 11 maart 2021 haar ontslag indient. Haar inbreng is als bijlage
toegevoegd aan dit agendapunt.
De burgemeester spreekt een afscheidswoord uit richting wethouder Bisschops. Zijn inbreng is als bijlage toegevoegd
aan dit agendapunt.
Claudia Bisschops verlaat vervolgens de raadsvergadering.
Lid J. Prevoo wordt middels loting aangewezen als primus bij stemming.
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2.

Vaststellen agenda

Lid J. Kleijnen deelt mee dat de fractie VSP – afhankelijk van de discussie bij agendapunt 3 – eventueel een motie
zal indienen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vertrouwensbreuk in de coalitie fracties
AB, CDA en PGP

Inbreng eerste termijn leden N. Dauven, M. Knubben, T. Brune, J. Kleijnen, C. Fulmer-Bouwens en B. RoodingEurlings.
Reactie leden J. Kleijnen, J. Vermeer, W. Weerts, N. Dauven en M. Knubben.
Op verzoek van lid M. Knubben schorst de voorzitter rond 20.19 uur de vergadering.
Rond 20.32 uur heropent de voorzitter de vergadering.
Lid M. Knubben merkt op dat deze raadsvergadering is uitgeschreven om de vertrouwensbreuk in de coalitie te
bespreken. Aan het begin van deze vergadering heeft wethouder Bisschops op voortreffelijke wijze haar afscheid
kenbaar gemaakt. Vervolgens heeft iedere fractie de gelegenheid gehad om een zienswijze kenbaar te maken. Een
tweede termijn acht de fractie CDA niet wenselijk, omdat men verwacht dat dit een welles-nietes-spelletje wordt en
vanwege het risico dat er over en tegen personen wordt gepraat. De leden van de fractie CDA hebben besloten om
vanaf dit moment deze vergadering te verlaten.
Rond 20.34 uur verlaten de leden M. Knubben, T. Brune, J. Blom en J. Prevoo de vergadering.
De voorzitter vraagt of de andere fracties behoefte hebben aan een tweede termijn.
Lid N. Dauven merkt op dat er nog een verzoek van de fractie PGP openstaat over het instellen van een
rekenkameronderzoek over het dossier Polfermolen. Namens de fractie AB geeft hij aan dat men dat verzoek steunt.
De fractie stelt echter wel voor om de Rekenkamer een onderzoek te laten doen naar het afgelopen jaar en niet zoals de fractie PGP voorstelt - naar de afgelopen vier maanden. Dit omdat de raad het afgelopen jaar een aantal
besluiten over de Polfermolen heeft genomen.
Namens de fractie AB had lid Dauven nog een reactie voorbereid, maar hij sluit zich aan bij hetgeen lid M. Knubben
heeft gezegd. Verder had lid Dauven enkele vragen voor lid M. Knubben, maar omdat de fractie CDA de vergadering
heeft verlaten is er geen gelegenheid die vragen te stellen. Misschien is daar op een later moment nog gelegenheid
toe.
Lid J. Kleijnen vraagt de fracties AB en PGP naar de laatste stand van zeken rondom de coalitieonderhandelingen.
Richting lid B. Rooding-Eurlings merkt lid J. Kleijnen op dat hetgeen hij over lid J. Vermeer heeft gezegd een
weergave is van hetgeen in een krantenartikel van 27 maart jl. stond.
Voor wat betreft de vraag voor het instellen van een rekenkameronderzoek wijst lid J. Kleijnen op een onderzoek
over de Polfermolen dat de Rekenkamer in het verleden heeft gedaan. Dat rapport heeft destijds niet veel
opgeleverd. Maar als het rekenkameronderzoek als doel heeft te onderzoeken welke verkeerde standpunten de
fracties en het college in het verleden hebben ingenomen, dan mag zo’n onderzoek best plaatsvinden. Daarbij zou
ook kunnen worden onderzocht waarom de varianten die aan de raad zijn voorgelegd allemaal niet haalbaar zouden
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zijn.
Betreffende het instellen van een rekenkameronderzoek merkt de voorzitter op dat de raad daartoe de opdracht
dient te geven. Het presidium zou daartoe de vragen c.q. de opdracht moeten formuleren. De voorzitter wil graag
van de overige fracties weten hoe men hier tegenover staat.
Lid J. Kleijnen zegt dat de fractie VSP vóór een dergelijk onderzoek is, mits echt alles wordt onderzocht en dat alle
fracties een stem hebben in het formuleren van de onderzoeksvragen.
De voorzitter antwoordt dat het aan het presidium is om de opdracht voor te bereiden. Het is vervolgens aan de raad
om daar een besluit over te nemen.
Lid C. Fulmer-Bouwens heeft geen behoefte aan een tweede termijn, maar zij is blij dat de Rekenkamer dit dossier
gaat onderzoeken. Zij is het met lid N. Dauven eens dat het laatste jaar goed moet worden onderzocht. Op die
manier wordt het voor de inwoners inzichtelijker welke besluiten de raad het afgelopen jaar heeft genomen.
De voorzitter antwoordt dat op dit moment nog geen besluit voorligt over het instellen van een
rekenkameronderzoek. Zoals gezegd dient er eerst een opdracht te worden geformuleerd en daar dient de raad
vervolgens een besluit over te nemen.
Lid J. Kleijnen heeft zojuist aangegeven dat het vorige rekenkameronderzoek niet veel heeft opgeleverd. Rondom
een eventueel nieuw onderzoek heeft hij zojuist aangegeven welke zaken daar eventueel in kunnen worden
meegenomen.
Lid N. Dauven merkt op dat er voor vandaag maar één agendapunt op de agenda stond, namelijk de
vertrouwensbreuk in de coalitie van de fracties AB, CDA en PGP. Dit agendapunt is behandeld. Voor vanavond stond
geen agendapunt over een nieuwe coalitie op de agenda. Mocht daarover iets te melden zijn, dan volgt dat in de
komende dagen.
Lid W. Weerts merkt op dat het doel van een rekenkameronderzoek is om de doelmatigheid te onderzoeken. Alleen
de fracties AB, VSP en PGP hebben aangegeven hoe men hier tegenover staat. Hij zou graag zien dat alle fracties
zich hierover uitspreken.
Lid C. Fulmer-Bouwens legt een stemverklaring af. Namens de fractie PGP stemt zij vóór het instellen van een
rekenkameronderzoek.
Lid N. Dauven legt een stemverklaring af. Namens de fractie AB stemt hij vóór het instellen van een
rekenkameronderzoek.
Lid J. Kleijnen legt een stemverklaring af. Namens de fractie VSP stemt hij vóór het instellen van een
rekenkameronderzoek.
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Lid B. Rooding-Eurlings legt een stemverklaring af. Namens de fractie VVD stemt zij vóór het instellen van een
rekenkameronderzoek.
De voorzitter concludeert dat de fracties PGP, AB, VSP en VVD zich kunnen vinden in het voorstel om het presidium
te vragen een opdracht te formuleren voor instellen van een rekenkameronderzoek naar het dossier Polfermolen. De
geformuleerde opdracht wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd en vervolgens is het aan de Rekenkamer
om deze opdracht al dan niet uit te voeren.
4.

Sluiting

Met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter rond 20.42 uur de vergadering. Hij wenst de aanwezigen en de
mensen die deze vergadering via de livestream hebben gevolgd een fijne avond.

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 12 april 2021.
De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo
voorzitter
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