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BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING VAN DE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 24 NOVEMBER 2020
Voorzitter
Griffier
Aanwezig:
AWB
VVD
D66
CDA
ZW14
GL
PvdA
G&P

de heer A.J.W. Boelhouwer
de heer W.A. Ernes
de heer J.A.J. Claessen, mevrouw A.C. Groeneveld-van Mourik,
de heer P.J.A.M. Donders en de heer E.W.H. Rutten
de heer D.M. Damen, mevrouw E.H.H. Gremmée en de heer A. Bijnen
de heer F. Schoots, mevrouw S. Harks en de heer C.W. de Zeeuw
mevrouw S.J. van de Goor–Gelens en mevrouw C.P.A.M. Eeken-van Hoof
de heer G.J.J. Lammers en de heer A.J. Links
mevrouw J.M. Beuger
de heer J.P. Hazelaar
mevrouw J.F.C.M. Verouden

I

Opening
De voorzitter heet allen omstreeks 19:30 uur welkom en de heer Lammers
opent de vergadering met een korte overweging over gemengde gevoelens.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
Mevrouw Gremmée wordt, met nummer 9 op de presentielijst, aangewezen
als voorstemmer.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

III

Vragenhalfuur.
Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenhalfuur.

IV

Mededelingen.
Er worden geen mededelingen gedaan.

V

Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken geagendeerd.

VI

Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 10 november 2020.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming.

VII

Voorstel tot het vaststellen van het vergaderschema 2021.
Besluit
Het vergaderschema 2021 voorlopig vast te stellen, in afwachting van de
voorstellen van de werkgroep volksvertegenwoordigende rol en
vergaderstructuur.
Aangenomen, zonder stemming.
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VII

Voorstel tot afrekening fractieondersteuning 2019.
Besluit
De bedragen over 2019, als bedoeld in artikel 13 van de “Verordening op de
ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018”, vast te stellen.
Aangenomen, zonder stemming.

IX

Voorstel tot het vaststellen van de raadsbrede agenda.
Besluit
1. De Raadsbrede agenda 2020-2022 vast te stellen
2. Het Waalres akkoord 2018-2022 in te trekken.
Aangenomen, zonder stemming.

X

Verslag selectiecommissie.
De heer Claessen geeft een mondelinge toelichting op het verslag van de
selectiecommissie.
De raad neemt hier kennis van.

XI

Presentatie wethouders.
De drie kandidaat wethouders, de heer J.T. van Burgsteden, mevrouw L.M.
Sjouw en de heer M.I. Pieters zijn door de heer Claessen voorgesteld.
De raad neemt hier kennis van.

XII

Voorstel tot het instellen van de commissie benoeming wethouders
en drie leden van de raad te loten om in deze commissie plaats te
nemen.
Besluit
1. De commissie benoeming wethouders in te stellen;
2. Drie leden van de raad te loten om in deze commissie plaats te
nemen.
Geloot worden:
De heer Bijnen (met nr. 10)
Mevrouw Harks (met nr. 15)
De heer Links (met nr. 2)
Aangenomen, met algehele stemmen.
De voorzitter schorst de vergadering voor 20 minuten, voor het onderzoek
door de commissie.
De voorzitter heropent de vergadering en de heer Bijnen leest het rapport
van de commissie voor.
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De commissie heeft de geloofsbrieven en verdere bij de Gemeentewet en het
Reglement van Orde gevorderde stukken ontvangen, onderzocht en in orde
bevonden.
Gebleken is dat de heer J.T. van Burgsteden, mevrouw L.M. Sjouw en de
heer M.I. Pieters aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen.
De commissie heeft geen belemmeringen gevonden die hun benoeming als
wethouder van de gemeente Waalre in de weg staan.
Daarbij is geconstateerd dat mevrouw Sjouw haar lidmaatschap van
Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft neergelegd.
De commissie adviseert de gemeenteraad van Waalre om de heer J.T. van
Burgsteden, mevrouw L.M. Sjouw en de heer M.I. Pieters ontheffing te
verlenen van het woonplaatsbeginsel, zoals bedoeld in de gemeentewet.
Instellen stembureau t.b.v. de schriftelijke stemming.
Geloot worden:
mevrouw Harks (met nr. 15)
de heer Rutten (met nr. 3)
de heer Damen (met nr. 8)
De heer Damen deelt de uitslag van de stemming mede:
Er zijn 17 stembriefjes ingeleverd, dus de stemming is geldig.
Jan van Burgsteden is benoemd met 16 stemmen voor en 1 ongeldig
De heer Pieters is benoemd met 16 stemmen voor en 1 ongeldig
Mevrouw Sjouw is benoemd met 16 stemmen voor en 1 blanco
XIII

Voorstel tot benoeming wethouders (35-1 GW).
Besluit
1. Het aantal wethouders in het college te wijzigen naar drie;
2. Dat het wethouderschap in Waalre in deeltijd wordt uitgeoefend;
3. De heer J.T. van Burgsteden uit Veghel voor 0,8 fte. te benoemen tot
wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Waalre;
4. De heer M.I. Pieters uit Rosmalen voor 0,8 fte. te benoemen tot
wethouder Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Waalre;
5. Mevrouw L.M. Sjouw uit Geldrop voor 0,8 fte. te benoemen tot
wethouder Sociale Ontwikkeling van de gemeente Waalre;
6. De heer van Burgsteden, de heer Pieters en mevrouw Sjouw ontheffing
te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente
Waalre.
Aangenomen, met algehele stemmen.
Uitreiking benoemingsbrieven aan wethouders.
De griffier deelt de benoemingsbrieven uit en de drie benoemde wethouders
aanvaarden allen de benoeming.

XIV

Afleggen eed/belofte wethouders (41a GW en RvO).
De drie benoemde wethouders leggen, in handen van de voorzitter, de
volgende ‘verklaring en belofte’ af:
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“Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst
heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten,
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen
of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal
nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal
vervullen.”
De heer Van Burgsteden: “Dat verklaar en beloof ik!”
De heer Pieters: “Dat verklaar en beloof ik!”
Mevrouw Sjouw: “Dat verklaar en beloof ik!”
XV

Sluiting.
De voorzitter doet een korte mededeling over de ziekte van de bode T. van
de Voort en wenst hem namens de gemeenteraad heel veel sterkte toe.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 20.40 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 1 december
2020.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de griffier,
de voorzitter,

W.A. Ernes

dr. A.J.W. Boelhouwer

