CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL
VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN
13 september 2018
DATUM
AANWEZIG
mw. ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens
Voorzitter
dhr. drs. W.H.M. Voorter
Plv.raadsgriffier
dhr. J. Cremers (Pro), mevr. I. van der Laan (Pro),
Raadsleden
dhr. M. Dols (Pro), dhr. R. Nijssen (Pro), mevr. S. Vos (Pro),
dhr. W. Hendriks (Balans), dhr. R. van Breemen (Balans),
dhr. F. Derksen (Balans), mevr. M. Nass (CDA), dhr. P. Laheij
(CDA), dhr. P. Franssen (Franssen)
dhr. G. Houben (Pro), dhr. J. Last (Balans), mevr. M. van der
College
Kleij (Pro)
dhr. F. Kistermann (CDA), dhr. J. Nix (Franssen),
Verhinderd
dhr. J. Hendriks (CDA) en R. Dautzenberg (Franssen)
Agenda- Onderwerp
punt
1.
Opening
De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering.
2.

Vaststellen van de agenda
De agendapunten 3 (mededelingen) en 4 (vaststellen besluitenlijst van de
raadsvergadering van 5 juli 2018) en 5 (ingekomen stukken) wordt zonder
discussie en stemming vastgesteld.
Voor het overige akkoord met de voorliggende concept-agenda.

3.

Eventuele mededelingen
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 juli 2018
De besluitenlijst en notulen vragenhalfuur worden zonder op- of aanmerkingen
vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken
Akkoord met de door de agendacommissie geadviseerde wijze van afdoening.

6.

Raadsvoorstel ID/303: zomernota 2018
Het voorstel wordt met hoofdelijke stemming met meerderheid van stemmen
aangenomen
(de raadsleden Dols, van der Laan, Nijssen, van Breemen, Cremers, W. Hendriks
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en Vos hebben voorgestemd, de raadsleden Franssen, Nass en Laheij hebben
tegengestemd)
Stemverklaring dhr. Derksen: ik wil aangeven dat deze zomernota geen
schoonheidsprijs verdient maar dat we daaraan constructief gaan werken naar de
toekomst toe.
Toezeggingen van de zijde van het college:
1. Het college zal met de raad in gesprek gaan om te bekijken hoe de
tussenrapportages, waaronder de zomernota, het beste vorm en inhoud gegeven
kunnen worden zodat een goede inhoudelijke discussie gevoerd kan worden.
2. De raad zal (wellicht via een RIB) geïnformeerd worden omtrent de stand van
zaken fietsroute Wijlre – Voerendaal
3. De raad wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken m.b.t.
gescheperde kudde
4. De raad zal regelmatig geïnformeerd worden over de stand van zaken rondom
het Organisatie Ontwikkel Ttraject (OOT)
7.

Sluiting
De voorzitter sluit om 20:50 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem
op 27 september 2018.
de wnd. griffier,

de voorzitter,

drs. W.H.M. Voorter.

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.
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