BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 15 mei 2014

Aanwezig: drs J. van Zomeren (voorzitter)
Griffier: P.G.J.M. van Boxtel
Raadsleden: M.P. Bankers (Lokale Realisten) J.M.A. Bevers (Dorpspartij) T.C.M. Bevers – van
Vijfeijken (Dorpspartij) A.M. Coopmans (Dorpspartij) I. van Dijk (CDA) A.A.H.C.M. van Extel-van
Katwijk (CDA) F.J.C. Faeles (OPA) dr. H.M.T.M. Giebels (D66) W.P.M. van den Heuvel (Lokale
Realisten) R.D. Hoppezak (Lokale Realisten) H.A.M. van Hout (CDA) S. Janszen (CDA) P.W.A.J.
Mastenbroek (PvdA) A.M.J.J.T. Methorst-van Kessel (Lokale Realisten) A.T.W. Relou (CDA) M.C.H.
de Ruiter-van Hoof (CDA) J.H.H.M.. Smits-Overbeek (CDA) mr. W.C.P. Steeghs (Dorpspartij) H.G.
Verkampen (CDA) A.W.J. Vogels (Lokale Realisten) W.C. de Wit (CDA)

Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1.

Mogelijkheid tot inspreken

Door de voorzitter of griffier zijn geen verzoeken om in te
spreken ontvangen..

2.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij de fractie van
het CDA en in het geval van stemming bij het raadslid Van
Dijk.
De agenda wordt afwijkend van het voorstel vastgesteld. Het
onderwerp ‘vaststellen bestemmingsplan Golfbaan’ wordt van
de agenda afgevoerd. De raad geeft aan besluitvorming nog
nader te willen voorbereiden via zijn commissie.
Agendapunt 10 ‘Benoemen wethouders’ kan tevens de
beëdiging en acceptatie omvatten.
Met inbegrip hiervan wordt de agenda vastgesteld
overeenkomstig het voorstel.

3.

Vragenrecht raadsleden

Voor gebruik van dit vragenrecht zijn geen aanmeldingen
ontvangen.

4.

Vaststellen notulen 13 maart De notulen worden voor kennisgeving vastgesteld. De
2014 en besluitenlijst 25 en 27 besluitenlijsten worden vastgesteld, de besluitenlijst 27 maart
Maart 2014.
nadat daarin een ontvangen voorstel tot correctie (gebruikte
titulatuur) is verwerk.

5a.

Postlijst 06-03 t/m 09-04

De raad neemt de adviezen tot afdoening conform over.

5b.

Postlijst 10-04 t/m 23-04

De raad neemt de adviezen tot afdoening conform over.

5c.

Brief burgemeester inzake
Integriteitsagenda

De raad neemt zonder opmerkingen en met instemming
kennis van de brief en de agenda.

6.

Vaststellen beheerplan Sport
2014 - 2019.

De raad stelt zonder beraadslaging en/of stemming
het voorgestelde beheerplan vast.

7.

Vervanging / aanschaf auto’s

De raad stelt zonder beraadslaging en/of stemming
het voorgestelde beheerplan vast. Het raadslid Giebels
wijst op het beginsel eerst na besluitvorming raad over te
gaan tot feitelijke uitgave / aanschaf. De voorzitter zegt dat dit
beginsel ook hier is gevolgd.

8.

Vaststellen bestemmingsplan
Golfbaan

De raadsbehandeling van dit onderwerp is verdaagd.

9.

Coalitieakkoord 2014-2018
‘Samen Verantwoordelijk’

Door de fracties CDA, LR en DP wordt toelichting gegeven op
het coalitieakkoord en het proces. De fracties D66 en PvdA
reageren constructief, op onderdelen positief kritisch. De
fractie OPA onthoudt zich van reactie. Daarmee heeft de raad
als zodanig kennis genomen van het akkoord.

10.

Benoemen wethouders

De raad heeft kennisgenomen van kandidaatstelling door vier
personen voor het ambt van wethouder. De ad hoc
raadscommissie benoembaarheid wethouders rapporteert
haar bevindingen en de raad bij monde van het raadslid
Steeghs. Zij meldt dat de commissie vaststelt dat de
kandidaten aan de wettelijke eisen voldoen en dat de
verklaring omtrent gedrag alsmede het door de burgemeester
gevoerde gesprek omtrent bestuurlijke integriteit geen
bijzonderheden hebben opgeleverd.
De raad besluit het aantal wethouders te bepalen op vier en
voorts besluit hij de tijdsbestedingsnorm te bepalen op 1,0 fte
0,8 fte 0,8 fte en 0,6 fte.
De raad gaat voorts over tot geheime stemming.
De ad hoc commissie stemopneming meldt dat 21 stemmen
zijn uitgebracht op alle kandidaten, waarvan 1 stem ongeldig.
Ten aanzien van kandidaat Van Extel-Van Katwijk zijn 20
stemmen voor uitgebracht.
Ten aanzien van kandidaat De Ruiter-Van Hoof zijn 20
stemmen voor uitgebracht.
Ten aanzien van kandidaat Hoppezak zijn 19 stemmen voor
en 1 stem tegen uitgebracht.
Ten aanzien van kandidaat Bevers zijn 19 stemmen voor en 1
stem tegen uitgebracht.
De voorzitter stelt vast dat de raad vier wethouders heeft
benoemd.
Aansluitend accepteren de wethouders deze benoeming en
leggen wethouder Van Extel-van Katwijk, wethouder De
Ruiter-Van Hoof en wethouder Bevers de eed af. Wethouder
Hoppezak legt de belofte af.
De voorzitter feliciteert de wethouders.

11.

Toelaten en beëdigen
vier raadsleden.

In de tussentijdse vacatures voor vier raadsleden door het tot
wethouder benoemen van even zo veel leden, zijn benoemd
de leden Van Den Elsen (CDA) Meulenmeesters (CDA) Van
Oort (DP) en Vogels (LR). De ad hoc commissie onderzoek
geloofsbrieven raadsleden rapporteert dat geen
belemmeringen zijn geconstateerd zodat de raadsleden
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Sluiting
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