NOTULEN van de vergadering van de Raad
van de gemeente Boekel gehouden op 14 mei 2014
om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:
De heer P.M.J.H. Bos, voorzitter,
Mevrouw M.R.P. Philipse, griffier.
De leden:
De heer A.M.G.M. van de Ven (DOP),
Mevrouw A.A.M. Heunks-van Uden (DOP),
De heer H.W.A. van Mierlo (DOP),
Mevrouw A.M.G. Brouwer (DOP),
De heer H.A.J. Willems (GVB),
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (GVB),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
De heer M.J.A. Tielemans (CDA),
De heer W.J. Manders (VVD),
De heer M.R.G. Buijsse (VVD),
De heer J.M. van Duijnhoven (BW) vanaf agendapunt 5
Voorts aanwezig:
De heer T.A.M. van de Loo (wethouder Grondgebiedzaken)
De heer H.A.J. Willems (wethouder Bewonerszaken)
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooi ( notuliste).

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en hij heet iedereen van harte
welkom. Hij wijst het publiek erop dat de behandeling van agendapunt 6 achter gesloten
deuren zal plaatsvinden.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt volgens concept vastgesteld.
3. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming, mag stemnummer 4, te weten de heer De Buin als eerste zijn stem
uitbrengen.
4. Onderzoek geloofsbrief en toelating als lid van de raad van de heer J.M. van
Duijnhoven.
De vz benoemt de heer Manders, mevrouw Brouwer en mevrouw Van den Broek tot leden van de
onderzoekscommissie, om samen met de griffier de geloofsbrief van de heer Van Duijnhoven
te onderzoeken.
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Vz schorst de vergadering om 19.35 uur.
Vz hervat de vergadering om 19.45 uur.
De heer Manders geeft aan dat de onderzoekscommissie geconstateerd heeft dat de heer Van
Duijnhoven voldoet aan de criteria en dat er geen bezwaren zijn.

5. Beëdiging van de heer J.M. van Duijnhoven
De heer Van Duijnhoven legt de belofte af.
6. Vervolgens worden de deuren gesloten en vergadert de raad in beslotenheid over de
aanbeveling m.b.t. de herbenoemingsprocedure van de burgemeester.

6a. Bekendmaking aanbeveling m.b.t. de herbenoemingsprocedure van de burgemeester.
Mevrouw Heunks maakt bekend dat de gemeenteraad unaniem de herbenoeming van de heer Bos
als burgemeester van de gemeente Boekel aanbeveelt.
7. Rondvraag.
Er is niemand met een vraag.
8. Sluiting
De vz sluit de vergadering om 20.00 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Boekel gehouden
op 3 juli 2014.
De griffier,
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De voorzitter,

