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1.

Opening door de plaatsvervangend
raadsvoorzitter

De plaatsvervangend voorzitter opent de buitengewone vergadering. Hij heet de aanwezigen van harte welkom – ook
degenen die deze vergadering 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 plaatsvervangend voorzitter spreekt een bijzonder welkomstwoord uit richting de nieuwe burgemeester Daan
Prevoo en de heer Th. Bovens, Commissaris van de Koning in de Provincie Limburg en de plaatsvervangend
Kabinetschef mevrouw R. van Dinter-Willems.

2.

Kennisgeving Koninklijk Besluit door
griffier mevrouw mr. J.W.L. Pluijmen

Griffier mevrouw mr. J.W.L. Pluijmen leest de volgende tekst voor uit het Koninklijk Besluit:
“Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Besluit van 19 maart 2021, nr. 2021000550
Houdende benoeming van een burgemeester in Valkenburg aan de Geul
Op voordracht van Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 maart 2021,
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nr. 2021-0000154098, Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen/Directie Democratie en Bestuur/Afdeling
Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid;
Gelet op artikel 61, eerste lid, van de Gemeentewet;
Hebben goedgevonden en verstaan,
Met ingang van 6 april 2021 te benoemen tot burgemeester der gemeente Valkenburg aan de Geul:
De heer D.M.M.T. Prevoo te Munstergeleen.
Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit.”
3.

Welkomstwoord namens de raad door de
heer W. Weerts

Lid W. Weerts spreekt het volgende welkomstwoord uit namens de raad:
“Geachte heer Prevoo, beste Daan, beste familie Prevoo, naasten, vrienden en inwoners, geachte commissaris van
de Koning, de heer Bovens en plaatsvervangend Kabinetschef mevrouw Van Dinther, leden van de gemeenteraad,
griffie en college van B&W.
Wij hadden dit bijzondere moment van de installatie van onze nieuwe burgemeester graag met alle
geïnteresseerden in levenden lijve willen delen. Normaal gesproken zou deze raadszaal dan ook volledig gevuld zijn.
Dat is door de geldende coronamaatregelen helaas niet mogelijk. Wij hopen dit op een later moment te kunnen
inhalen. Voor nu zijn we blij met de mogelijkheid om deze bijeenkomst bij te wonen via de livestream. Daarom ook
een extra woord van welkom aan alle kijkers en luisteraars thuis.
Als plaatsvervangend voorzitter doet het mij plezier om namens de raad het woord te mogen voeren.
Zojuist hebben we met zijn allen kennis kunnen nemen van het Koninklijk Besluit tot het benoemen van de heer
Daniël of beter gezegd Daan Prevoo tot burgemeester van onze gemeente met ingang van vandaag 6 april 2021.
Vandaag ronden wij - met deze officiële installatievergadering - de hele procedure af.
Ik blik graag kort met u terug op deze procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester. De start was na de
zomer van 2020. Onze raad heeft zich met de gewaardeerde inbreng van onze bewoners, gebogen over de
profielschets waaraan onze nieuwe burgemeester zou moeten voldoen.
Eensgezind en met enthousiasme is deze profielschets in oktober 2020 door de raad vastgesteld en aangeboden aan
de gouverneur.
Er is een vertrouwenscommissie samengesteld. Bestaande uit vijf raadsleden uit alle raadsfracties, die werd
ondersteund door de griffier en de gemeentesecretaris/Algemeen Directeur.
Na een intensieve voorbereiding zijn zij in januari jl. aan het werk gegaan en daar hebben zij gezien het aantal
reacties op de vacature (in totaal waren er 30 sollicitanten) hun handen vol aan gehad.
De door de gemeenteraad opgestelde profielschets was hierin continu leidend.
En Daan Prevoo was dé kandidaat die in alle gesprekken liet zien dat hij het spreekwoordelijk gezochte ‘schaap met
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de vijf poten’ het meest benaderde.
Wat stond er in de profielschets?
Er wordt een netwerker, vernieuwer, verbinder en visionair gezocht, waarbij sociale vaardigheden,
overtuigingskracht, onderhandelingsvaardigheid en besluitvaardigheid gevergd worden.
Met zijn sollicitatiebrief - zijn optreden en antwoorden op de vele vragen van de commissie - verwoordde Daan in
de gesprekken duidelijk en gepassioneerd, waarom hij solliciteerde op de functie van burgemeester van Valkenburg
aan de Geul en hoe hij zijn kennis en kwaliteiten zou willen inzetten voor onze inwoners, ondernemers en
bezoekers.
Staat u mij toe, om hier enkele conclusies, uitgesproken door de voorzitter van de vertrouwenscommissie te
herhalen. Ik citeer:




De heer Prevoo 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 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.

Met overtuiging koos onze gemeenteraad er dan ook voor, om Daan Prevoo voor te dragen als nieuwe burgemeester.
Wat weten we van onze nieuwe burgemeester?
ik moet eerlijk bekennen, dat als je op hem googelt of zoekt op Wikipedia, dit niet meevalt voor het opstellen van
een welkomstwoord.
De wieg van zijn familie stond in Valkenburg, zijn grootouders en vader woonden in Gulpen en veel van zijn
familieleden wonen nog steeds in de regio. Vandaar ook zijn sterke verbondenheid met Valkenburg aan de Geul en
het omliggende Heuvelland.
Op jongere leeftijd gewoond en als scholier gewerkt in de toeristische omgeving van Valkenburg.
Gewerkt in diverse functies in de sociale sector en zeer actief in de welzijns- en cultuursector.
Politiek/bestuurlijke ervaring als provinciaal Statenlid en enkele jaren als Gedeputeerde in Limburg.
Ook toen heeft hij al te maken gehad met onze gemeente. Zo opende hij bijvoorbeeld in 2015 het repair café in
Schin op Geul en was hij vanuit de provincie nauw betrokken bij de vleermuizenproblematiek in de Gemeenteannex Kerstgrot.
Veel affiniteit met muziek, kunst en cultuur en daarbij ook zelf een verdienstelijk saxofonist.
Kortom: een burgemeester waar muziek in zit voor Valkenburg aan de Geul!
Na de beëdiging later in deze vergadering zijn de officiële felicitaties op zijn plaats, maar nu alvast vanuit de raad
en de griffie een hartelijk welkom aan jou als voorzitter van onze raad!
De profielschets waarop je hebt gesolliciteerd geven we je hierbij in een ‘mooi jasje’ mee als vertrekpunt én als
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geheugensteun voor je burgemeesterschap in onze mooie gemeente Valkenburg aan de Geul.
Wij vertrouwen op een enthousiaste en goede samenwerking die we graag de komende tijd met jou willen aangaan!
Ik dank u voor uw aandacht.”
4.

Welkomstwoord namens het college door
wethouder en 1e locoburgemeester
Carlo Vankan

Namens het college spreekt wethouder C. Vankan het volgende welkomstwoord uit:
“Geachte aanwezigen,
Mensen thuis,
Gouverneur,
Raadsleden,
het is altijd spannend als je als college thuis voor de buis zit terwijl de benoeming bekend wordt gemaakt. Door de
coronamaatregelen was het college daar niet bij aanwezig. Dan vraag men zich thuis af: wie wordt het?
Ik zat aan de buis gekluisterd en dan rolt er een naam uit Daniël Prevoo en dan rinkelt er een belletje. Ja maar, dat
is Daan. Want we kennen hem in Valkenburg.
Ik zal daar zo verder nog op ingaan. Want het college heeft zo zijn eigen Wikipedia. Want als je het niet vinden
kunt op internet, dan moet je ervoor zorgen dat je de juiste bronnen in huis haalt. Het is vast en zeker toeval maar
onze huidige algemeen directeur/gemeentesecretaris de heer Reehuis is in het verleden collega geweest van
gedeputeerde Prevoo. Wat dat betreft kan ik de heer Weerts de loef afsteken met informatie voer de heer Prevoo.
Nu kom ik op enkele punten die ook al door de heer Weerts zijn aangekaart. Maar voordat ik daarop inga, we
hebben als collegeleden allemaal al kennisgemaakt met Daan. Ik zeg gewoon Daan, want voor ons is het een collega,
burgemeester Prevoo. Dat heeft hij op een hele leuke manier gedaan. Hij is bij iedereen thuis op bezoek gegaan
vanwege de coronamaatregelen. Als wethouder fysiek domein hou ik het thuis niet lang vol, dus toen zijn we een
stukje gaan wandelen. Dan kon Daan ook meteen kennismaken met onze gemeente.
Wat viel mij toen op? Tijdens het 1,5 uur wandelen werden we een aantal keer welkom geheten, ik niet zozeer
maar meer degene die naast mij liep. Wat verder opviel was dat Daan onderweg voor iedereen tijd had. Ik
probeerde een beetje tempo te maken met de wandeling, maar we hebben gesproken met de lokale bakker, de
personeelsleden van Brownies & Downies, de lokale tatoeëerder en met een raadslid dat we toevallig onderweg
tegenkwamen en alles wat daar tussenin zat. Dat siert een burgervader, tijd maken voor mensen en daadwerkelijk
interesse tonen, ongeacht of iemand raadslid of tatoeëerder is of iemand met het syndroom van Down of de bakker.
Je bent er voor iedereen. Dat vond ikzelf een hele goede binnenkomer.
Een andere goede binnenkomer was het cadeau dat hij meebracht toen hij bij mij binnenkwam. Hij zei: ja, ik kom
uit Munstergeleen, en daar hebben we maar twee cadeaus, bonbons of een kaars van Pater Karel. Hij had gekozen
voor de bonbons, maar toen hij bij mij thuis was zag hij dat ik toch wel redelijk wat heiligenbeelden in huis heb
staan. Die heb ik namelijk een tijdje verzameld. En uiteindelijk is twee weken later ook nog de kaars van Pater
Karel gekomen. Dus ik heb wat dat betreft van twee walletjes kunnen eten.
Als je kijkt naar de cadeaus die je uit Valkenburg kunt meenemen, dan is het scala heel wat breder. En daar zul je
gedurende de tijd dat je hier mag zijn kennis mee maken.
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Welkom aan jou, ook aan je naaste familie die er nu niet bij is. Je partner Jannie, je twee kinderen Dante en Hinte.
De vrouwen van de wethouders en de burgemeester hebben hun eigen appgroepje en daar zullen zij haar ook voor
uitnodigen. Want het is altijd goed om elkaar op die manier een beetje steun te geven zo af en toe.
Dan even naar de toekomst.
Hij is een verdienstelijk saxofonist, de heer Weerts gaf dat ook al aan. Nu hebben wij in het verleden als college
ook wel eens een aantal optredens gedaan, waarbij ikzelf probeer aan zo’n ding te trekken waar geluid uitkomt
(een accordeon) en sinds kort wethouder Vermeer is begenadigd gitarist. Ee hebben nog andere wethouders en er
moeten ook mensen zijn om het podium vol te maken. Die wethouders zullen zeker hun best doen. Dus dit biedt
mogelijkheden. Sambaballen hebben we, we hebben van alles. Met carnaval hebben we al opgetreden dus dat biedt
mogelijkheden.
Daan is goed bekend met en ook in de wereld van de muziek, kunst en literatuur. Hij heeft gewerkt voor Jan Smeets
bij Pinkpop. Hij was kwartiermaker/directeur van poppodium NOR in Heerlen. Hij was ook directeur van het
Stadslab in Sittard, waar hij bezit is geweest met creatieve broedplaatsen en creatieve industrie. Hij heeft ook lang
gewerkt in de sociale sector. Als opbouwwerker bij partners in Welzijn. En als coördinator van de dak- en
thuislozenzorg bij Moveoo. En hij is ook jongerenwerker geweest. Dat viel tijdens onze wandeling ook meteen op,
want we hebben hier een jongeren ontmoetingsplek en daar had onze aanstaande burgemeester wel een heel
uitgesproken mening over. Die ga ik hier niet delen, maar het zou zomaar kunnen dat het er straks een heel stukje
beter uitziet op die plek.
Verder was hij tussen 2007 en 2015 fractievoorzitter van de SP, waarin hij mede – en dat is toch wel actueel – de
grondlegger was van het integriteitsbeleid van de provincie. Hij kent dus ook de andere kant van de
volksvertegenwoordiging. Hij was gedeputeerde op onder andere energie, duurzaamheid, wonen, volkshuisvesting,
maar hij had ook handhaving in zijn portefeuille en heeft hij kennisgemaakt met een aantal ondergrondse inwoners
van Valkenburg aan de Geul: de vleermuizen. Dit is voor een tijdje geregeld, maar het is altijd goed om te weten
dat er iemand in huis is die ook van de andere kant weet.
Ik ga langzaam naar een afsluiting.
Vorige week stond ik hier ook. Toen hadden we afscheid van Jan Schrijen. Ik wil je een paar dingen meegeven.
Zorg ervoor dat je verdienstelijk bent ten opzichte van de plaatselijke gemeenschap. Zorg ervoor dat het besturen
van de gemeente samen gebeurt met instellingen en verenigingen, het cement van de samenleving. Kunst en cultuur
en economie zijn belangrijke onderwerpen. Zorg dat je van onbesproken gedrag bent en blijft. Kom wonen in de
gemeente Valkenburg aan de Geul. Zorg er ook voor dat je de gemeente Valkenburg aan de Geul in positieve zin in
het voetlicht zet, ook in tijden waarin het – zoals nu – moeilijker is. En als je die criteria straks een keer
terugluistert, betekent dat heel veel voor het moment dat gaat aanbreken als jij ooit een keer afscheid neemt.
De goede toehoorder heeft precies in de gaten waar ik het nu over gehad heb.
Daan, welkom als collega in ons college. Van harte welkom. Wat dat betreft hebben wij er in elk geval alle
vertrouwen in dat het tot een goede samenwerking en iets moois voor onze gemeente Valkenburg aan de Geul
wordt.
Ik dank u wel.”
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5.

Beëdiging burgemeester D.M.M.T. Prevoo
door de commissaris van de Koning in de
Provincie Limburg, de heer Th. Bovens en
installatie

De heer Th. Bovens spreekt de volgende woorden uit:
“Ja beste Daan, heb ik nog iets te zeggen. Want met twee geweldige sprekers kan ik de helft weggooien. We gaan
proberen ons daar doorheen te redden door te zeggen:
Geachte heer Prevoo, beste Daan en ook partner, kinderen en moeder,
Leden van de gemeenteraad hier aanwezig,
College van B&W,
Dames en heren,
Ik dank u dat ik tijdens deze bijzondere gelegenheid in uw midden mag zijn. Een bijzondere gelegenheid is de
installatie van een burgemeester.
Het zijn namelijk unieke en roerige tijden. We leven in een crisistijd, we maken de impact van een ware pandemie
mee. En iedereen wordt geraakt door de huidige omstandigheden. Ieder op zijn of haar eigen manier.
En toch zijn we hier vanavond in deze mooie gemeente samen om iets heugelijks met elkaar mee te maken, een
heugelijke gebeurtenis te vieren. Dit vormt het sluitstuk van wederom een turbulente periode in de gemeente en
we zijn samen voor de beëindiging en installatie van Daan Prevoo als de nieuwe burgemeester van Valkenburg aan
de Geul.
De mensen die via de livestream kijken hebben het in de gaten, ik heb de stropdas toch aangedaan. Dat heb ik ooit
beloofd en ik het ook het speldje van Valkenburg opgespeld, want anders komt men hier als Maastrichtenaar
helemaal niet binnen.
Wij bevinden ons namelijk in de gemeente die de impact van de coronacrisis ten volle meemaakt. En niet alleen het
persoonlijk leed van de ruim 16.000 inwoners, maar ook de grote economische gevolgen voor de gemeente
Valkenburg aan de Geul en haar ondernemers slaan om zich heen in dit normaliter bruisende toeristische hart. U
voelt de consequenties van de coronamaatregelen extra hard als vaste vakantiebestemming voor vele toeristen uit
het binnen- en buitenland. En er ligt een morele plicht voor ons allen om in actie te komen voor anderen. Voor
mensen die getroffen zijn door de gevolgen van de huidige pandemie. Het is de plicht – ook van de
volksvertegenwoordiging – om vol hoop en perspectief naar de toekomst te kijken. Om mee te helpen om de
gevolgen van de crisis in Limburg te bestrijden en de lasten te verlichten. Eigenlijk om Limburg te verlichten.
In Limburg zijn inmiddels vele verlichtende initiatieven tot stand gekomen, om onze provincie een stukje mooier en
een stukje beter te maken. En ook de gemeente Valkenburg aan de Geul laat zich wat dat betreft niet onbetuigd. U
steunt uw ondernemers op velerlei manieren en u biedt uw inwoners perspectief door te communiceren over alle
initiatieven binnen de gemeentegrenzen.
Zoals in bij een eerder bezoek aan deze gemeente al zei, u kent in Valkenburg aan de Geul een bijzonder rijke
geschiedenis. Een geschiedenis van voor elkaar zorgen. Maar ook een geschiedenis van belegeringen en veroveringen
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die de stadsgeschiedenis kenmerken. En al deze uitdagingen werden doorstaan en werden overleefd. Uw
Valkenburgse voorouders kwamen vele crisissituaties te boven. En ik spreek vanaf deze plek dan ook de verwachting
uit dat u en wij samen ook deze crisis het hoofd kunnen bieden. Doorstaan, overleven en vervolgens de draad weer
oppakken. Dat zit u hier in Valkenburg historisch gezien in het bloed.
Hoe bijzonder is het dan ook dat wij hier samen zijn gekomen voor de installatie en beëdiging van Daniël Prevoo.
Vernoemd naar zijn stamvader, die in de 16e eeuw al poortwachter van deze mooie stad was. Uw nieuwe
burgemeester heeft zich voorgenomen om in de voetsporen van zijn voorouder te treden en de kwaliteit van de
leefomgeving te bewaken, om de veiligheid van de inwoners te behouden en om de belangen van allen die zich
binnen en buiten de stadspoorten bevinden te behartigen.
Dames en heren, ik vertelde u al eerder dat het bij een rijke historie niet vreemd is dat de geschiedenis zich
herhaalt. Daar waar eerst Martin Eurlings het ambt van waarnemend burgemeester verruilde voor dat van
kroonbenoemde burgemeester, viel Jan Schrijen deze zelfde eer te beurt. En na een jaar van waarnemer schap
mocht u hem – Jan dus – in maart 2018 verwelkomen als uw kroonbenoemde burgemeester.
Jan Schrijen heeft inmiddels een behoorlijke stapel brieven van mijn hand en mijn kant mogen ontvangen. Niet
alleen een benoemings- en ontslagbesluit als waarnemer, maar ditzelfde ook als kroonbenoemde burgemeester en
daarna wederom verscheidene brieven als waarnemer. Inmiddels heb ik hem mijn definitieve ontslagbesluit doen
toekomen.
Een bijzondere periode van burgemeesterschap wordt hiermee afgesloten en Jan Schrijen draagt de gemeente
Valkenburg aan de Geul een warm hart toe en omgekeerd is dat ook het geval. U heeft dat vorige week benadrukt.
En vandaar dat ik ook langs deze weg hem nog een keer hartelijk wil bedanken voor zijn inzet voor deze mooie
gemeente. Jan heeft zelf aangegeven dat hij geen monument nodig heeft en ik kan dat alleen maar beamen. Jan
kan niet vergeten worden in Valkenburg aan de Geul. Misschien is de livestream wel het juiste middel - want ik
denk dat hij thuis zit te kijken - om ook nog eens via de livestream een applaus te laten horen voor uw oude
burgemeester Jan Schrijen.
Dame en heren, de weg tot waar we nu staan verliep niet altijd even gladjes. En ook u heeft recent een turbulente
politieke periode achter de rug. Politieke turbulentie speelt zich momenteel op allerlei niveaus af in Nederland.
Niet alleen hier in Valkenburg aan de Geul, maar we hebben het ook in het Gouvernement in Maastricht en landelijk
is het ook zeer onrustig.
In uw gemeente lijkt de rust inmiddels langzaam te zijn wedergekeerd. In Maastricht moet dat uiteraard nog
gebeuren en landelijk, daar durf ik helemaal geen voorspellingen over te doen. U heeft een nieuwe coalitie
gevormd, twee nieuwe wethouders zijn verwelkomd.
Vanaf vandaag is ook een nieuwe burgemeester met ruime politieke ervaring op zijn plek, om deze stabiliteit en de
ingezette lijn met u allen voort te zetten. De installatie in dit gemeentehuis verloopt anders dan gepland vanwege
de coronamaatregelen. Het is erg sober en dat zijn wij in Valkenburg eigenlijk niet gewend. Het is hier meestal
groots, zoals dat heet.
Positief is, dat ik wel kan terugzien op een zeer constructieve samenwerking met de vertrouwenscommissie uit uw
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gemeenteraad en met hun ambtelijke ondersteuners. In een roerige tijd, eigenlijk lastig om te solliciteren, enz.
vervulden zij hun rol met verve, nogmaals mijn complimenten.
Het is al gezegd, liefst 30 kandidaten melden zich eind 2020 bij mij voor deze burgemeesterspost in Valkenburg, 10
vrouwen en 20 mannen waren zeer gemotiveerd om uw nieuwe burgemeester te worden. En zij spraken in hun
brieven en de daaropvolgende gesprekken vol lof over deze gemeente. Wees er dus trots op, dat zovelen hier heel
graag aan de slag wilden.
Het burgemeestersambt verandert. Recent nog verschenen de resultaten van een landelijk onderzoek naar de staat
van het ambt. Als ik u vertel dat de onderzoek titel ‘te veel van het goede?’ is, dan geeft dit al een indicatie van de
zwarte van dit ambt in deze tijd.
Het is een prachtige functie Daan. Een eer om te vervullen maar het is ook een rol die onder druk staat. Men
verwacht immers steeds meer van een burgemeester. Ze zijn niet langer alleen de boegbeelden van een gemeente,
maar ook de aanspreekpunten voor de burgers en de voorzitters van het college en van de gemeenteraad.
Burgemeesters zijn tegenwoordig ook de hoeders van de openbare orde en veiligheid, de integriteitsbewakers, de
crisismanagers. Ze zijn burgervaders en -moeders die boven de partijen moeten staan en een eigenstandige neutrale
positie moeten innemen. En tegelijkertijd vragen de verzwaarde portefeuilles steeds meer om een duidelijk
standpunt binnen de lokale politiek. Burgemeesters zijn dus inderdaad de schapen met de 5 poten die tevens geacht
worden met deze poten ook nog in de klei/modder te staan. Dus dames en heren, heb respect voor uw
burgemeesters, ook voor de burgemeester in deze gemeente. Want hij zal in elke situatie de balans moeten
opmaken tussen al deze rollen, om zo een duidelijke positie te kunnen innemen en voor Valkenburg het meeste te
kunnen betekenen.
Dames en heren, zelf ken ik Daan Prevoo uiteraard goed als voormalig lid van Gedeputeerde Staten in Limburg.
Daarvoor was hij lid van de Provinciale Staten namens de SP-fractie. En dan komen alle functies die al eerder zijn
genoemd door de wethouder: Stadslab in Sittard, directiefunctie en vele vakantie- en bijbanen in deze regio. Hij
heeft in de toeristische zomers van de jaren ’70 en ’80 als gids, als kok en cultureel vrijwilliger de ondernemers in
uw gemeente versterking gebracht. Ik weet niet hoe dat gegaan is Daan, als je hier hebt rondgewandeld in de ‘60er
en ‘70er jaren, dan ken je Valkenburg ook uit die tijd. Op weg hier naartoe moest ik eraan denken toen ik in mijn
voering nog een consumptiemunt vond uit 1974 van Bar Dancing Pavillon, met de boom in het midden. Daar ben jij
gegarandeerd een keer geweest. Vast wel, ik zal die munt hier leggen. Die krijgt je dadelijk als een soort
geluksmunt.
Dat Daan Prevoo veel ervaring heeft in de maatschappelijke en culturele sector, dat was u duidelijk dames en
heren. Want naast zijn genoemde functies is hij ook in zijn nevenfuncties begaan met onderwijs- en
cultuurinstellingen en toch weet hij nog tijd te maken voor ontspanning, bijvoorbeeld: te genieten van kunst,
theater en van de natuur. Iedereen heeft het er wel al over gehad, over het saxofoonspelen. Maar heeft u dat ook
al een keer gehoord? Dat kunnen wij wel zeggen, want hij heeft begenadigd opgetreden bij allerlei feesten voor
personeelsleden van Provincie Limburg. Er staat hier dus een verdienstelijk muzikant, maar u heeft hem nog niet
gehoord. Voor mij is hij echt de mannelijke Candy Dulfer van Nederland. Hij is echt beter dan verdienstelijk
muzikant, dus ik hoop mijnheer de wethouder, dat u op de piano evenveel kunt bereiken.
Dames en heren, Daan Prevoo is een zeer ervaren bestuurder en zijn nu partijloze status is wellicht een pre voor
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het vervullen van het burgemeestersambt op dit moment. Hij heeft een breed netwerk, is goed op de hoogte van de
uitdagingen en van de kansen van deze gemeente. In zijn sollicitatiebrief en de gesprekken met uw
vertrouwenscommissie kwam ook zijn enthousiasme en zijn passie evident naar voren, en wist hij meteen al zijn
ervaring te koppelen aan de uitdagingen waar deze gemeente voor staat.
Dames en heren, u, de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul, zocht een burgemeester met aantoonbare
ervaring in het openbaar bestuur, dicht bij de bevolking en met een groot hart voor de Zuid-Limburgse cultuur en
tradities. Een netwerker, verbindeer en visionair stond in de profielschets. Maar ik denk ook dat u iets bijzonders,
iets aparts zocht, iets wat niet meteen voor de hand ligt. Nu kijk, dat heeft u allemaal gevonden in de persoon van
Daan Prevoo. En dames en heren, ik moet u van harte feliciteren met deze keuze.
Wat mij betreft is alles reeds gezegd, mijnheer de voorzitter. Mij rest dus niets meer dan af te sluiten. Ik ga zo
meteen Daan Prevoo beëdigen, in die zin dat ik hem de belofte en verklaring zal laten afleggen. Maar niet voordat
ik hem op de eerste plaats heb gefeliciteerd met de benoeming tot burgemeester van Valkenburg aan de Geul. En
ook niet voordat ik u allen, ook als gemeenteraad van de gemeente Valkenburg aan de Geul, inclusief het college en
inclusief alle inwoners heb gefeliciteerd met uw nieuwe burgemeester Daan Prevoo. Van harte proficiat alvast en
we gaan over tot de beëdiging.”
In handen van de heer Th. Bovens legt burgemeester D.M.M.T. Prevoo de verklaring en belofte af.
De heer Th. Bovens feliciteert burgemeester Daan Prevoo met zijn burgemeesterschap van de gemeente Valkenburg
aan de Geul.
De plaatsvervangend voorzitter overhandigt ter installatie burgemeester Daan Prevoo de ambtsketen en de
voorzittershamer.
6.

Dankwoord burgemeester D.M.M.T. Prevoo

Burgemeester Daan Prevoo spreekt de volgende woorden uit:
“Geachte Gouverneur,
Geachte leden van de gemeenteraad,
Geachte wethouders,
Geachte gemeentesecretaris,
Geachte griffier,
Geachte inwoners van Valkenburg aan de Geul,
Dank voor uw ontvangst en mooie woorden van welkom. Speciaal dank aan mijn voorganger Jan Schrijen die mij op
collegiale wijze en zorgvuldig op pad heeft geholpen.
Het is een bijzondere dag in een bijzondere tijd, en dan heb ik het niet alleen over het weer dat ons de laatste
dagen op de proef stelt.
We leven in een tijd met gebeurtenissen die hun sporen zullen achterlaten. Niet alleen ingrijpende gebeurtenissen
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zoals de Corona pandemie, de economische crisis of politieke crisis laten hun sporen achter. Ook mensen laten vaak
iets achter dat ooit, na verloop van tijd wordt achterhaald en pas later betekenis krijgt.
In de 16e eeuw liet Daniël Prevoo (1585), mijn stamvader én naamgever, de poortwachter van Valkenburg zijn
sporen na. Vandaag, ruim vier eeuwen later, treed ik symbolisch in zijn voetsporen.
De poortwachter, de onderwijzer, de arts, de belastingontvanger en de vuilophaler waren in die tijd de enige
mensen in Valkenburg die, zoals we dat nu zouden noemen, een ambtelijke functie bekleedden. Toen was het leven
blijkbaar nog overzichtelijk en bestuurlijk eenvoudig.
De symboliek en overeenkomsten tussen de poortwachter en mijn functie als burgemeester zijn verwonderlijk. Net
als de poortwachter zie ik het als mijn taak als burgemeester om toegang te bieden aan het gebied rondom
Valkenburg, zie ik het als mijn taak om de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving te bewaken en is het mijn
taak om de belangen van allen die zich zowel vóór als achter deze poort bevinden ter harte te nemen. En als
poortwachter ben ik ook nog eens in het bezit van de sleutel die ik voorafgaand aan carnaval tijdens de
‘sleuteloverdracht’ aan de Prins van het Bokkenrijk zal overdragen.
Ik heb een diepgewortelde band met de regio. Van kinds af aan heb ik van mijn familie en via mijn werk in het
toerisme in Valkenburg de waarden en normen en cultuurhistorie van het Heuvelland meegekregen. Ik zou nu al aan
een boek kunnen beginnen met de titel ‘Van Afwashulp tot Burgemeester’ of meer cultureel beschouwend ‘Van
André Hazes tot Pop-On-Top’.
Valkenburg, Broekhem, Berg en Terblijt, Vilt, Houthem, Sibbe, Schin op Geul en de buurtschappen zorgen in mijn
ogen gelijkwaardig en vooral samen voor een sterke regionale identiteit die tot ver over de grenzen bekend is. Deze
identiteit zal ik koesteren en meedragen naar de toekomst. Om problemen het hoofd te bieden en nieuwe kansen te
creëren kunt u wat mij betreft rekenen op een verbindende, volhardende en oplossingsgerichte inzet.
Als ‘burgervader’, maar ook als voorzitter van de gemeenteraad en het college, ben ik voor iedereen toegankelijk
en zal ik contact maken en dit onderhouden, zowel online als offline. Ik maak geen onderscheid; niet naar leeftijd,
afkomst, geaardheid, geloof, politieke overtuiging, rijk of arm. Iedereen is mij even lief. Mensen kunnen op mij
rekenen in goede en slechte tijden. Ik zal oprecht…. maar ook duidelijk zijn.
Ik ben niet dé oplossing, maar zal alles in mijn vermogen doen om oplossingen te bieden of de weg te wijzen.
Daarnaast wil ik mensen en organisaties met raad en daad bijstaan, uiteenlopende belangen proberen te
overbruggen en de onderlinge verbondenheid stimuleren. Ik wil graag mensen inspireren en motiveren dat te doen
waar ze in geloven.
Ik wil samen met het college en de gemeenteraad de samenwerking tussen de gemeenten in het Heuvelland en de
grote steden verbeteren en versterken. Ik wil een bijdrage leveren aan een energiek en krachtig bestuur dat
eenheid uitstraalt met een sterke rol in de regio. Ik wil bouwen aan een kansrijke toekomst voor jongeren, goede
zorg voor ouderen en een goede balans bewaken tussen het toerisme, de leefbaarheid voor onze inwoners en onze
kwetsbare natuur.
Ik wil betrokkenheid van inwoners bij de bestuurlijke processen zo veel mogelijk stimuleren. Op het gebied van
wonen, werk, economie, klimaat, en cultuur wil ik graag bruggen bouwen en de potentie en unieke schoonheid van
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Valkenburg aan de Geul benutten en met trots uitdragen. Hierbij staan de belangen van Valkenburg, haar inwoners,
haar oude én nieuwe tradities voorop.
Ik heb oog en oor voor mensen en waardeer de authenticiteit in het doen en laten van mensen. Ik stuur, coach en
adviseer op een rolvaste en transparante wijze. Hiermee tracht ik de juiste randvoorwaarden te scheppen voor het
bestuur, de raad en onze professionals in de ambtelijke organisatie. Dat wil zeggen een veilige, plezierige en
uitdagende (werk)omgeving, waarbij iedereen zich gehoord voelt.
Ik zit, net als u, in een bevoorrechte positie die zowel in ons dagelijks werk als op moreel vlak een grote
verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Ik ben net als onze gouverneur ‘de hoeder van de integriteit’. Integer
handelen, moreel-ethisch het juiste doen, is een uiterst persoonlijke en soms ook lastige afweging. Ik zal er alles
aan doen om u daarbij te helpen. Ik zal u helpen bij dilemma’s en het maken van de juiste beslissing. Ik zal u echter
ook aanspreken als dit achterwege blijft, uw integriteit of de integriteit van onze gemeente in het geding dreigt te
raken.
Ten aanzien van de openbare orde en veiligheid zal ik veel aandacht en energie steken in een goede en effectieve
regionale samenwerking. ‘Veiligheid’ kent vele vormen die niet alleen belangrijk zijn voor de inwoners maar zeker
ook voor de vele toeristen en recreanten die de gemeente voor korte of langere tijd bezoeken. Ook inwoners spelen
een steeds belangrijkere rol als het om onze veiligheid gaat. Samen werken aan veiligheid, waaronder ook sociale
veiligheid, staat hoog op mijn agenda. Een doeltreffende bescherming van onze natuur, het milieu en het unieke
landschap maakt hiervan wat mij betreft ook onderdeel uit.
Mijn maatschappelijke betrokkenheid en inzet is er altijd op gericht om doelen te behalen en daarbij een
verbindende rol te nemen, mensen te inspireren en bruggen te slaan tussen diverse belangen of deze belangen,
waar mogelijk, met elkaar in balans te brengen.
In de spilfunctie als burgemeester zal ik de wensen van onze inwoners, de gemeenteraad en het bestuur met
overtuiging uitdragen. In deze rol zal ik binnen de regio en de provincie een stevig pleitbezorger zijn voor de
belangen van onze gemeente. Ik zal mij inzetten voor de identiteit van de dorpen en buurtschappen en kijk
tegelijkertijd over de grenzen met oog voor kansen in de toekomst. Ik zal trots en ambitieus als ambassadeur
optreden om de positie van Valkenburg aan de Geul, haar inwoners, ondernemers, verenigingen en
maatschappelijke organisaties te versterken.
Ik hoop samen met u voor Valkenburg aan de Geul en haar inwoners sporen achter te laten waar door generaties na
ons met trots op wordt terug gekeken en dat voor velen een voorbeeld en inspiratie zal zijn om na ons in onze
voetsporen te willen treden.

Ik verheug me enorm om kennis te maken met de mensen waar ik verantwoordelijkheid en zorg voor draag. Ik ben
een mens tussen de mensen en spreek de wens uit dat u ook mij leert kennen als mens én als burgervader.
Dank u wel voor uw aandacht.”
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7.

Sluiting

Met dank voor ieders inbreng sluit de plaatsvervangend voorzitter rond 19.50 uur de vergadering. Hij wenst alle
aanwezigen en de luisteraars een fijne avond.

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 21 juni 2021.
De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter
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