NOTULEN van de vergadering van de Raad
van de gemeente Boekel gehouden op 15 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).
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 Rooij (notuliste).

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en hij heet iedereen van harte
welkom.
2. Vaststellen van de agenda.
DOP stelt voor om na de benoeming van de wethouders het coalitieakkoord aan te bieden.
Vz
stelt voor om het aanbieden van het coalitieakkoord te behandelen als agendapunt 4a.
De raad gaat hiermee akkoord.
3. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming mag stemnummer 2, te weten de heer De Wit als eerste zijn stem
uitbrengen.
4. Initiatiefvoorstel tot benoeming van nieuwe wethouders.
DOP geeft aan dat zij een initiatiefvoorstel hebben gemaakt voor het benoemen van de heren Van
de Loo en Willems als wethouders van de gemeente Boekel. In het voorstel wordt tevens
voorgesteld om het dienstverband van de wethouders te verruimen van 0,9 fte naar 1 fte en
om wethouder Van de Loo te ontheffen van de woonplaatsvereiste.
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wil kanttekeningen maken t.a.v. het proces. Zij krijgt de indruk dat van tevoren al vaststond
welke partijen de coalitie zouden gaan vormen. Het had DOP gesierd, indien zij met meer
enthousiasme de samenwerking met het CDA had gezocht, omdat beide partijen de grote
winnaars zijn van de verkiezingen. Twee weken na de verkiezingen heeft er een oriënterend
gesprek plaatsgevonden tussen de DOP en het CDA. De dag na dit gesprek heeft de DOP al
de voorkeur geuit voor een coalitie samen met GVB en BW. Terwijl GVB en BW gewaardeerd
werden met minder stemmen als bij de verkiezingen van 2010. Zij vraagt zich af waarom de
DOP geen samenwerking heeft gezocht met het CDA. Zij vindt het ook uiterst merkwaardig
dat er een lange stilte heeft geheerst en dat de oppositie pas 2 dagen geleden op de hoogte is
gesteld van het coalitieakkoord. De oppositie heeft door het korte tijdsbestek geen
gelegenheid gehad om het akkoord te bestuderen. DOP geeft aan dat de oppositie kan
reageren in de raadsvergadering van 3 juli. Zij constateert dat het coalitieakkoord op veel
punten niet concreet is. Zij had duidelijke standpunten verwacht t.a.v. de verschillende
taakvelden.
onderbreekt dat bij de vaststelling van de agenda af is gesproken, nu niet het coalitieakkoord
te bespreken, maar het akkoord te behandelen in de raad van 3 juli 2014. Zij wil nu niet deze
flauwekul aanhoren.
wil CDA uit laten praten, maar hij merkt op dat het coalitieakkoord vanavond niet besproken
wordt.
vindt het niet correct dat BW het betoog van het CDA flauwekul noemt. Zij steunt het CDA dat
behandeling van het coalitieakkoord op 3 juli erg laat is.
benadrukt dat ook de inwoners van Boekel moeten wachten tot de behandeling van het
akkoord op 3 juli 2014. Zij kan niet akkoord gaan met de benoeming van een wethouder, die
niet woonachtig is in Boekel, zonder de heer Van de Loo tekort te doen over zijn invulling van
het wethouderschap. Zij roept de heer Van de Loo op om op zoek te gaan naar een
woonruimte in Boekel. Tijdens het oriënterend gesprek is uitbreiding van het aantal fte niet
aan de orde geweest. Zij kan niet akkoord gaan met het raadsvoorstel.
kan niet akkoord gaan met de benoeming van de heer Van de Loo als wethouder, omdat hij
niet woonachtig is in de gemeente Boekel. Zij kan wel akkoord gaan met de benoeming van
de heer Willems. Het college zou uit moeten stralen dat zij alles uit de kast wil halen om de
financiële situatie van de gemeente Boekel te verbeteren. Een uitbreiding van het aantal fte’s
getuigt niet van het afgeven van het goede voorbeeld.
Zij refereert aan een besloten informatieavond van 14 mei, waarin de financiële positie van de
gemeente Boekel aan de orde is geweest en nu 1 dag later komt de coalitie met het voorstel
om de dienstverbanden van de wethouders uit te breiden.
onderbreekt dat de informatieavond in beslotenheid heeft plaatsgevonden en deze informatie
mag niet naar buiten worden gebracht.
biedt hun excuus aan. Zij kan niet akkoord gaan met het initiatiefvoorstel.
is verheugd dat de oppositie de kwaliteit van de wethouders bekrachtigd heeft. Zij vindt dat
wanneer iemand meer als full time werkt in een functie van 0.9 fte, beloond mag worden als
full time. Zij reageert naar het CDA, die aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met een
wethouder van buiten Boekel, dat hun kandidaat wethouder zelf heeft aangegeven ook een
wethouderschap te willen aanvaarden buiten Boekel. CDA dient haar principes ook te
hanteren voor hun eigen partij. Zij vraagt CDA en VVD naar hun standpunt t.a.v. de
wachtgeldregeling, aangezien zij financiële bezwaren hebben tegen een verruiming van 0.9 fte
naar 1 fte.
betreurt de reactie van BW. Het proces had veel sneller kunnen verlopen, zodat er sneller
spijkers met koppen geslagen hadden kunnen worden.
reageert dat het proces mogelijk vertraging heeft opgelopen door hun afwezigheid.

Raadsvergadering 15 mei 2014 / 2

DOP

CDA
DOP
VVD

BW

Vz

reageert dat het CDA eens bij zichzelf ten raden zou moeten gaan¸hoe het coalitieproces
verliep toen CDA de grootste partij was. Destijds werd er niet één partij uitgenodigd en het
zittende coalitie werd na iedere verkiezing gecontinueerd.
betreurt, dat zij ondanks hun vernieuwing en verjonging van hun fractie, telken malen wordt
aangesproken op hun gedrag van jaren terug.
had liever gezien dat CDA was begonnen met deze woorden, i.p.v. het houden van een
negatief pleidooi t.a.v. de procesgang en de wethouder.
steunt het CDA dat er niet telkens gerefereerd moet worden naar het verleden. Het CDA is
volledig vernieuwd. Zij vindt het niet verantwoord, gezien de financiële situatie, om meer uren
te geven aan de wethouders. De gemeente Gemert-Bakel heeft minder wethouder per
inwoner.
reageert dat een bedrijf in slechte tijden de beste mensen van stal haalt, om het bedrijf gezond
te maken. Een gemeente zou hetzelfde moeten doen. De wethouders zijn de managers van
de gemeente.
benoemt de heer Manders, mevrouw Brouwer en mevrouw Van den Broek tot de
onderzoekscommissie om de geloofsbrieven te onderzoeken van de kandidaat wethouders.

De vz schorst de vergadering om 20.00 uur.
De vz hervat de vergadering om 20.15 uur.
De heer Manders geeft aan dat de commissie zojuist heeft onderzocht of dat de kandidaat
wethouders voldoen aan de vereisten voor het wethouderschap. De commissie concludeert
dat de heer T.A.M. van de Loo niet voldoet aan de vereiste van het wethouderschap, omdat hij
niet voldoet aan het woonplaatsvereiste. De wet geeft de mogelijkheid in bijzondere gevallen
om een ontheffing van de woonplaatsvereiste te verlenen voor de duur van 1 jaar. De
commissie concludeert dat de heer H.A.J. Willems voldoet aan de vereisten. De benoeming
van de heer Van de Loo als wethouder van de gemeente Boekel is gekoppeld aan een
voorstel voor een ontheffing van de woonplaatsvereiste.
Vz
benoemt de heer Buijsse en de heer Van Lankvelt tot leden van de stemcommissie. De
stemming vindt schriftelijk plaatst. Eerst kan er gestemd worden voor de heer T.A.M. van de
Loo. Met deze stemming wordt tevens gestemd over de woonplaatsvereiste en verruiming van
0.9 fte naar 1.0 fte.
De heer Van Lankvelt leest de namen op van de stembriefjes en de heer Buijsse noteert de aantallen.
Er wordt 9 keer gestemd op de heer Van de Loo, 4 keer gestemd op de heer Ketelaars en er
wordt 2 keer blanco gestemd.
Vz
concludeert dat de heer T.A.M. van de Loo wethouder is van de gemeente Boekel na de
belofte. Nu kan er gestemd worden voor de heer Willems
De heer Van Lankvelt geeft aan dat er 15 x gestemd is op de heer Willems.
Vz
bedankt de heer Van Lankvelt en Buijsse voor hun bijdrage. Na de beëdiging van beide
wethouders ontstaat er een vacature in de raad. De vz benoemt mevrouw Brouwer, mevrouw
Van de Broek en de heer Manders tot onderzoekscommissie, zodat zij na beëdiging de
geloofsbrieven van het nieuwe kandidaat raadslid kunnen onderzoeken.
De heer T.A.M. van de Loo legt de belofte af en hij wordt geïnstalleerd als wethouder van de
gemeente Boekel.
De heer H.A.J. Wilems legt de belofte af en hij wordt geïnstalleerd als wethouder van de gemeente
Boekel.
4a. Aanbieden coalitieakkoord 2014-2018
DOP wil het coalitieakkoord aan het college aanbieden en daarna aan de overige partijen
Het coalitieakkoord wordt aangeboden.
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schorste de vergadering om 20.30 uur.
hervat de vergadering om 20.45 uur.

Vz
wil beide wethouders de kans geven om een reactie te geven op hun beëdiging.
Wethouder Van de Loo uit zijn trots dat hij weer hier 4 jaar mag werken. Hij bedankt iedereen voor het
in hem gestelde vertrouwen. Hij benoemt enkele onderwerpen die de afgelopen periode
gerealiseerd zijn of in gang gezet.
Wethouder Willems bedankt familie en vrienden voor hun aanwezigheid en hij bedankt GVB voor het
in hem gestelde vertrouwen en in het bijzonder fractievoorzitter mevrouw Van Eert. Hij
waardeert het dat hij weer 4 jaar wethouder mag zijn, zodat hij een bijdrage kan leveren aan
de leefbaarheid. Hij bedankt zijn vrouw, kinderen, ouders en schoonmoeder, die hem de
gelegenheid hiertoe geven.
5. Onder voorbehoud: onderzoek geloofsbrieven en toelating van het/de nieuw benoemde
lid/leden van de raad.
De heer Manders spreekt namens de onderzoekcommissie. De commissie heeft de geloofsbrief van
de heer Van Lieshout onderzocht en constateert dat de heer Van Lieshout voldoet aan de
voorwaarden.
6. Onder voorbehoud: beëdiging nieuw lid/leden van de raad.
Vz
vraagt de heer Van Lieshout naar voren te komen om de belofte af te nemen.
De heer A.P.B. van Lieshout legt de belofte af.
Vz
feliciteert de heer Van Lieshout als nieuw lid van de gemeenteraad.
7. Rondvraag.
Mevrouw Heunks roept het college op de raad te informeren over het nieuwe luchthavenbesluit en zij
roept het college, t.a.v. de mogelijke ontwikkelingen in de Kerkstraat om vooral rekening te
houden met de veiligheid en de verkeersveiligheid.
Wethouder Van de Loo reageert dat er een concept luchthavenbesluit bij de gemeenten ter inzage
ligt. Hij geeft aan dat het college hier een reactie op zal geven.
De heer Van de Ven geeft aan dat dinsdag 20 mei a.s. bij de uitzending van de B.L.O.K. reacties van
de fracties te zien zullen zijn t.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen.
8. Sluiting
De vz sluit de vergadering om 21.10 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,

