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1. Mogelijkheid tot inspreken.
Er zijn geen insprekers.
2. Opening en vaststelling van de agenda.
De voorzitter opent de vergadering met een moment van stilte en heet de
aanwezigen van harte welkom. Er is vanuit de raad gevraagd om agendapunt
11, vaststellen bestemmingplan Golfbaan deze avond niet te behandelen maar
om er een commissievergadering aan vooraf te laten gaan en het dan in de
raad terug te laten komen als dat nog steeds het geval is. De voorzitter
concludeert dat dit agendapunt vanavond van de agenda afgevoerd kan worden
en volgende keer op de agenda terugkomt. Hij stelt de gewijzigde agenda vast.
De voorzitter heeft daarbij een opmerking. Bij de agendapunten 10 en 12 de
benoeming van de wethouder alsmede de diverse benoemingen met betrekking
tot de raad en vanuit uw raad is het nodig dat er een commissie van
stemopneming is. De voorzitter zegt nu bij het vaststellen van de agenda drie
raadsleden te vragen in deze commissie zitting te nemen. Hij noemt daarbij
mevrouw van Dijk (CDA), de heer Faeles (OPA) en de heer Giebels (D66). Als
zij bereid zijn dit te doen dan is de commissie klaar. De commissie heeft een
zwaarwegende taak want het is bij maar liefst twee agendapunten. De voorzitter
zegt dat er geen berichten van verhindering zijn. Er zijn wel een drietal lege
plaatsen aan de raadstafel. Dat is logisch omdat er in deze periode een fase is
dat de drie wethouders die daar gezeten zijn deze periode ook raadslid zijn. Bij
de bespreking van het coalitie akkoord vraagt de voorzitter hen op de plaatsen
aan de raadstafel te gaan zitten. Er is dan des te meer te zien hoe het dualisme
werkt. Bij loting wordt de spreekvolgorde bepaald. Deze vangt aan bij mevrouw
van Dijk (CDA). Als er bespreekpunten zijn dan start men met de CDA fractie.
Bij stemmingen begint men bij mevrouw van Dijk (CDA) tenzij het schriftelijk
stemmen betreft en tenzij het de besprekingen van het coalitieakkoord betreft.
3. Vragenrecht raadsleden.
Er zijn geen aanmeldingen voor vragen.
4. Vastellen notulen 13 maart 2014 en besluitenlijsten 25 en 27 maart 2014.
De notulen van 13 maart 2014 wordt ter kennisname aangenomen.
De besluitenlijsten van 25 en 27 maart worden met een correctie vastgesteld.
De raad besluit zonder beraadslaging tot vaststelling van de besluitenlijst.
5. Mededelingen.
Dit agendapunt wordt conform afgehandeld.
6. Vaststellen beheerplan sport 2014-2029.
De raad besluit zonder beraadslaging overeenkomstig het voorstel van
burgemeester en wethouders.
7. Vervanging/aanschaf auto’s.
De heer Giebels (D66) stelt voor om er geen gewoonte van te maken om
uitgaven te doen voordat de raad daarover beslist heeft. Voor deze ene keer
kan hij daarmee instemmen.
De voorzitter zegt dat er nog geen auto’s vervangen zijn. Het besluit is binnen
B&W genomen, daarom ligt het nu voor. De voorzitter zegt dat het signaal
helder is en in die geest is er ook gehandeld.
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De raad besluit zonder beraadslaging overeenkomstig het voorstel van
burgemeester en wethouders.
9. Bespreking coalitie akkoord.
De voorzitter zegt dat het coalitie akkoord Samen Verantwoordelijk is genoemd.
Het begin is er. In de afgelopen weken hebben onderhandelingen
plaatsgevonden om tot een akkoord te komen. In de agenda is daarom
opgenomen toelichting geven op, kennis nemen van en desgewenst reageren
op het akkoord. De toelichting op het akkoord komt van de zijde van diegene
die dit coalitie akkoord hebben bereikt. De fracties CDA, Lokale Realisten en
Dorpspartij. Het akkoord is op 7 mei ondertekend door mevrouw van Dijk
(CDA), de heer Bevers en de heer Vogels. De voorzitter geeft het woord aan
mevrouw van Dijk (CDA) die de toelichting op het akkoord zal geven.
Mevrouw van Dijk (CDA) het coalitie akkoord heeft als titel Samen
Verantwoordelijk. Daarmee straalt het voor ons twee belangrijke aspecten uit
namelijk, in de eerste plaats verantwoordelijkheid nemen maar ook
verantwoordelijkheid geven. In onze ogen heeft de gemeente behoefte aan een
daadkrachtig bestuur dat niet om problemen heen loopt maar ze vastpakt en
oplost, dus verantwoordelijkheid neemt. Aan de andere kant willen we
verantwoordelijkheden lager neerleggen bij onze inwoners, onze ondernemers
en onze vrijwilligers. Dat is iets anders dan verantwoordelijkheid over de
schutting gooien. Om dit op een goede manier te kunnen doen zal een
gemeente dicht bij haar burgers moeten staan. Ze moeten faciliteren waar dit
nodig is en de ruimte bieden om goede initiatieven ook uit te kunnen voeren.
Dan het samen in onze titel. Samen met onze inwoners een beter GemertBakel maken. Samen met onze inwoners in een vroeg stadium nadenken over
issues die hen gaan raken. Samen problemen oplossen vanuit kansen die er
zijn en een houding van het gemeente bestuur van ja mits, in plaats van nee.
Maar ook samen als politiek want we moeten echt af van het beeld dat onze
inwoners van ons hebben. Een beeld van vechtende politici die niet bezig zijn
met de zaak waarmee ze bezig moeten zijn. Of we dat beeld kunnen bijstellen
en daarmee weer het vertrouwen krijgen van de burgers, dat hebben we zelf in
de hand. Wij willen hier heel graag aan meewerken want succes bouw je op
vertrouwen en positiviteit. We waren dan ook blij om te constateren dat in de
gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd inderdaad een brede intentie
was om samen te werken. En we vinden dat we met het coalitie akkoord zoals
het er nu ligt deze brede intentie ook uitstralen. Was het een
vanzelfsprekendheid, nee. Er zijn inderdaad dingen in het verleden
voorgevallen waardoor het vertrouwen over en weer schade heeft opgelopen. Is
dit uitgesproken, ja. Hierover is nadrukkelijk gesproken. Is het daarmee
helemaal opgelost, nee natuurlijk niet, maar op een gegeven moment moet je
ook echt stoppen met terugkijken en kijken of er voldoende basis is om samen
verder te gaan. Die was er wat ons betreft. We hebben er dan ook vertrouwen
in dat we met het CDA, Lokale Realisten en Dorpspartij in de coalitie maar ook
met de PvdA, D66 en OPA in de oppositie een hele goede kans maken om het
vertrouwen van onze burgers terug te verdienen. We willen ons hier volledig
voor gaan inzetten. Inhoudelijk geeft het coalitie akkoord ruimte. Op sommige
punten soms vrij veel ruimte. Dat is een bewuste keuze omdat zaken voor vier
jaar dicht timmeren in een dynamische wereld onverstandig is. Wel geeft het
coalitieprogramma duidelijk richting. Op de belangrijkste dossiers zoals sociaal
domein verenigingsleven en cultuur, economie, wonen, zorgvuldige veehouderij
en financiën liggen duidelijk beschreven doelstellingen en de eerste afspraken
hoe we dit willen bereiken. Even terugkomende op die ruimte, er is dus ook vrij
veel ruimte voor een raadslid, los van de partij waarvoor hij of zij zit, om te
komen met initiatieven. We willen graag een debat op inhoud en goede
argumenten of ideeën willen we graag ondersteunen. De raad moet de
komende tijd weer meer gewicht in de schaal gaan leggen. Onder andere de
afspraak om de raad eerder te betrekken en beter te informeren is voor ons
hierin belangrijk. De paragraaf over bestuursstijl is voor ons wat dat betreft de
basis voor succes in de komende vier jaar. We een transparante, zakelijke en
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betrouwbare overheid die helder en duidelijk verantwoording aflegt aan haar
inwoners over gemaakte keuzes. We geven inwoners vertrouwen door onze
afspraken na te komen. Anderzijds geven we vertrouwen zodat volstaan kan
worden met minder regelgeving en minder controle. Onze aanpak gaat uit van
leiding geven, stimuleren, initiëren, terugtreden en loslaten. Wij verwachten van
het college en de ambtelijke organisatie dat zij hier invulling aan gaan geven
zodat onze burgers zich meer verbonden gaan voelen met en herkennen in het
beleid van hun gemeente. Graag willen we alle partijen bedanken voor de
samenwerking en de openheid om tot dit resultaat te komen. We snappen dat
het wellicht niet voor iedere partij het door hen gewenste resultaat is. Wij
denken dat deze brede samenwerking een goede basis is voor Gemert-Bakel
voor de komende vier jaar. Wij steunen het coalitie akkoord dan uiteraard ook
van harte en wensen de beoogde wethouder veel succes voor de komende vier
jaar.
De voorzitter zegt dat in de agenda ruimte is voor kennisname van de
toelichting op het coalitie akkoord maar dat er ook gelegenheid is om
desgewenst hierop nog een reactie te geven.
De heer Giebels (D66) zegt te willen beginnen met het prijzen van degenen die
samengewerkt hebben om dit coalitie akkoord tot stand te brengen. Het heeft er
aanvankelijk niet naar uitgezien dat er zoiets positiefs uit kon komen. In de
afgelopen maanden hebben wij vanuit onze partij regelmatig opgeroepen om tot
elkaar te komen, om over verschillen van mening heen te stappen en in ieder
geval om ten behoeve van de gemeente Gemert-Bakel samen te werken. De
titel van dit stuk is Samen Verantwoordelijk. Spreker denkt dat het een hele
goede titel is. Het grote voordeel van dit coalitie akkoord is, en ook dat is iets
waar we op aangedrongen hebben, om niet te veel zaken vast te timmeren
zodat je een zo breed mogelijke coalitie kon maken waar in iedereen bij wijze
van spreken aan bod kon komen. Het voordeel van dit coalitie akkoord is dat er
nogal wat zaken open zijn, dat er nogal wat zaken niet afgetimmerd zijn. Dat
men voor elkaar oog heeft en weer open staat voor andere opvattingen. Daar
heeft het naar de mening van spreker wel aan ontbroken. Er werd nogal wat
gehakketakt, er werd nogal wat onsportief soms op de man gespeeld. Spreker
herinnert zich een vergadering van september waar het ging over de Eendracht
en onze beoogd plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad erg hard
aangepakt werd toen hij een heel goed verhaald hield heel gedegen, op een
onsportieve wijze aangepakt werd maar gelukkig zich niet van de wijs liet
brengen. Maar het resultaat was dat hoe goed het verhaal ook was dat er geen
millimeter aan het standpunt van het toenmalige college van B&W veranderde.
Dit nu is wat spreker en coalitie akkoord betreft voorbij, argumenten tellen. Dat
is het hele grote positieve van dit coalitie akkoord. De fractie D66 is daar heel
erg blij mee. In de publiciteit gaat het de laatste weken over het voornemen om
de onroerende goed belasting te verlagen. Daar is het een en ander over
opgenomen. Het correspondeert niet helemaal met wat spreker daarover in de
krant leest. Hij gaat er van uit dat de afspraken die gemaakt zijn nagekomen
worden. Maar als men als vasthoudt aan een plan om de komende vier jaar de
onroerend goed belasting met 40% te verlagen, waar naar spreker denkt
niemand op tegen is, zou hij willen voorstellen om de kwaliteit van ons milieu de
komende vier jaar met 40% te verhogen. Of voor de wethouder economische
zaken om het aantal mensen zonder baan in Gemert-Bakel met 40% te
verlagen. Als men toch over percentages gaat spreken dat zou de heer Giebels
die twee percentages en die twee zaken ook graag als doelstelling op een of
andere wijze opgenomen willen zien worden. Spreker zegt het niet langer te
willen maken, hij vindt het een uitstekend coalitie akkoord.
De heer Mastenbroek (PvdA) Voor ons ligt het coalitie akkoord, opgesteld na
een serie van gesprekken met alle partijen. Een serie gesprekken die uitliep in
een verrassende coalitie. Althans voor de PvdA verrassend maar ook voor de
kiezers. Was immers in de campagne niet het oude beleid tot topic van de
verkiezingen gemaakt. Zet het CDA zich niet op vele gebieden af tegen de
Dorpspartij en Lokale Realisten. Dat nu oud en nieuw beleid elkaar gevonden
hebben zullen dan ook maar weinig kiezers verwacht hebben. Nu de drie
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grootste partijen elkaar in de coalitie gevonden hebben kan het lijken alsof de
ruimte voor de drie overgebleven eenmansfracties beperkt is maar dat zal gaan
blijken als het coalitie programma uitgewerkt gaat worden in de college
voorstellen die naar de raad toe geleid zullen worden. Aangegeven wordt in het
programma dat het bewust een akkoord op hoofdlijnen is onder meer om de
gemeenteraad in staat te stellen in hun debat besluiten te kunnen nemen.
Spreker denkt dat men met een aantal zaken wel zal moeten tenminste als men
naar de diverse verkiezingsprogramma’s van de coalitie partijen kijkt. Of en hoe
er dan nog verbindingen zullen worden gelegd zullen we moeten afwachten. De
inschatting van spreker is dat dan de stem van de kleintjes daar waar de
pijnpunten van de coalitie partijen naar voren komen nog wel eens belangrijk
kunnen worden.
Spreker wil een aantal inhoudelijke punten uit het programma Samen
Verantwoordelijk aanstippen. U kiest voor een bestuursstijl die verbindend is en
de samenleving als uitgangspunt neemt een plaats in het gemeentehuis. Ook
de PvdA vindt dat hard nodig. Wij zien dit als het ware als de vierde grote
transitie in deze periode. U zult meer open gaan staan voor nieuwe ideeën en
initiatieven voor inwoners, maatschappelijke partners en bedrijfsleven. Zojuist
sprak mevrouw van Dijk (CDA) ook nog over het beter informeren van de raad.
Als spreker die dingen zo hoort is hij met name benieuwd hoe de oude
wethouders hun houding dan zullen gaan aanpassen. Graag zou de fractie daar
van hen iets over horen. Afspraak is afspraak prachtig dacht de PvdA maar
toen lazen we dat dit nog wel uitgewerkt moet worden waarbij ook de service
normen van onze gemeente opnieuw bepaald moeten gaan worden. U begrijpt
dat wij u kritisch zullen gaan volgen om toe te zien dat u zich hier niet met een
Jantje van Leiden vanaf gaat maken. Eveneens geldt dit voor de voornemens
omtrent eventuele herijking van het minima beleid, het VAB beleid, de
reparaties van het subsidiebeleid binnen de cultuursector en uw definitie van
wat een zorgvuldige veehouderij is. Bij een aantal zaken lijkt het alsof de
glijdende schaal al is ingezet. Vervangingsinvestering voor basisvoorzieningen
voor verenigingen bijvoorbeeld. Een opnieuw aan te passen startersregeling.
Het altijd perspectief willen geven aan ondernemers in de veehouderij. En last
but not least de verlaging van de OZB met 40% uit een belangrijk
verkiezingsprogramma is nu slechts een streven geworden. Toch blijkt u tijdens
de gesprekken goed geluisterd te hebben want in het verkiezingsprogramma zit
er van ieder programma wel wat in, ook van de PvdA. De PvdA wenst u succes
met de verdere uitwerking en zal zoals altijd haar bijdrage op inhoud gericht
blijven leveren. Vaak in de marge misschien maar ook in de marge bepalend.
De heer Vogels (Lokale Realisten) Allereerst een reactie op de inbreng van de
collega partijen. Dank voor de positieve reactie, want zo ervaart spreker dit, op
het stuk. Een kritische noot hier en daar is prima. Dat zult u gaan meemaken.
Dat heeft men met elkaar afgesproken. Dit zal ook van deze 18 personen
komen en kunnen komen. Het is niet zo dat het college straks een vrijbrief
heeft. We hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe punten zoals genoemd
door de heer Mastenbroek (PvdA) aan bod komen. Spreker is blij dat de partijen
dit positief oppakken. Misschien een persoonlijke noot van spreker zelf,
misschien ook wel van zijn fractie. Wij zijn er, en ik persoonlijk ben er best trots
op dat dit mogelijk is gebleken in Gemert-Bakel. Spreker wil degenen die
daarvoor over hun schaduw zijn gestapt van harte danken. Spreker zegt geen
namen te noemen. Iedereen weet hoe hij dit voor zichzelf heeft beleefd de
afgelopen acht weken. Spreker zegt er trots op te zijn dat dit bereikt is en hij
denkt dat men er allemaal trots op kan zijn. Hij heeft er vertrouwen in dat hier
iets van gemaakt wordt. Het is ook hard nodig.
De voorzitter zegt agendapunt 9 is behandeld. Daarbij zijn veel opbouwende
opmerkingen gemaakt. De voorzitter zegt ook een korte opmerking te willen
maken en te willen toelichten hoe het hem de afgelopen periode vergaan is. Hij
kan zeggen dat het goed is geweest. Hij heeft voordat het proces van coalitie
onderhandelingen begon gezegd dat er het proces is van de politieke partijen,
het proces wat volgt op de verkiezingen zoals die geweest zijn. Deze
burgemeester zal zich daar zeer terughoudend opstellen. Dat is hem ook
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gelukt. Gebruik is ook dat tegen de tijd dat de onderhandelingen afgerond zijn
dat dan het concept akkoord nog even voorgelegd wordt aan de burgemeester.
Daar heeft hij dezelfde lijn doorgezet tenzij er dingen in zouden staan waarvan
men denkt dat het onverenigbaar is. Hij toen ook voor een terughoudende
opstelling gekozen. De terughoudende opstelling was heel gemakkelijk. Als
men het coalitie akkoord gelezen had dacht spreker dat wat er in staat zeer
aanspreekt. Mevrouw van Dijk (CDA) heeft ook de bestuursstijl die beoogd
wordt de komende periode genoemd. Er zit ambitie in, OZB is net genoemd,
daar zit een behoorlijke ambitie in. Die discussie zullen we de komende tijd
krijgen en iedereen is het erover eens dat als het realiseerbaar is zou het een
fantastisch resultaat zijn. De volheid van de discussie gaan we daarover
voeren. Bovenal heeft spreker toen hij zijn reactie gaf complimenten
uitgesproken over de wijze waarop dit coalitie akkoord bereikt is. Door drie
partijen met stevige en goede onderhandelingen bij elkaar gekomen. De fracties
van CDA, Lokale Realisten en Dorpspartij hebben elkaar gevonden in dit
coalitie akkoord. Spreker zegt de laatste tijd bij veel mensen op bezoek te zijn
geweest, 50 jarige en 60 jarige huwelijken maar ook anderszins en wat je
telkens hoort niet alleen binnen de gemeente, maar ook buiten de gemeente is
dat wat hier bereikt is niet onopgemerkt is gebleven. De burgemeester heeft
steeds voor een terughoudende opstelling gekozen, dat past ook in deze
periode maar hij vond het heel leuk om van diverse zijden toch complimenten in
ontvangst te mogen nemen. Die complimenten wil hij graag aan de raad
overbrengen. Hij dankt de onderhandelaars voor hun inzet. Hij hoopt dat
hiermee een gezonde basis is gelegd voor de komende vier jaar waarin niet
alles is dichtgetimmerd. De voorzitter stelt agendapunt 10 aan de orde.
10.Benoemen wethouders.
De voorzitter vraagt of de commissie van stemopneming haar taak heeft
kunnen verrichten.
Mevrouw van Dijk (CDA) zegt dat de stemmen geteld zijn. Er zijn 21
stemformulieren ingeleverd. Waarbij 1 blanco. Mevrouw van Extel had 20
stemmen voor, geen tegen. Mevrouw de Ruiter 20 stemmen voor, geen tegen.
De heer Hoppezak 19 stemmen voor, 1 tegen. De heer Bevers 19 stemmen
voor, 1 tegen.
De voorzitter zegt dat de gegeven samenvatting met applaus is begroet. Hij
verzoekt de vier wethouders mee naar de microfoon te gaan voor de beëdiging
zodat de voorzitter de eed en/of de belofte kan afnemen.
De aanvankelijke gedacht was om de beëdiging een voor een te doen. Daar
waar de collegialiteit van bestuur ook in coalitie akkoord genoemd is om de vier
eden dan wel beloften in een keer af te nemen. Dat geeft ook aan hoe het
nieuwe team eruit zal zien. Drie van de vier wethouders zullen de eed afleggen
en een wethouder doet een belofte.
Ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk onder welke naam of voorwendsel dan ook enige gift of gunst heb
gegeven of beloofd. Ik zweer 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 zweer 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.
Ik verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk onder welke naam of voorwendsel dan 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.
Wethouder Bevers Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
Wethouder Van Extel-van Katwijk Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
Wethouder De Ruiter-van Hoof Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
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Wethouder Hoppezak Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter zegt dat de wethouders zijn benoemd en beëdigd. Zij kunnen
beginnen.
Er volgt applaus.
We hebben een mooi moment gezien. De gedachte was om agendapunt 11 en
12 af te handelen en daarna te feliciteren. De vergadering zal nog ongeveer
een kwartiertje duren. De voorzitter vraagt iedereen om de felicitaties even uit te
stellen tot na de vergadering wanneer daartoe gelegenheid wordt gegeven met
een hapje en een drankje. De voorzitter heeft namens de raad in eerste
instantie de felicitaties overgebracht en dat vergezeld laten gaan van een bos
bloemen en hen succes gewenst voor de komende vier jaar.
11. Benoeming raadsleden.
De voorzitter de wethouder hebben voorzien van de goede naambordjes gelijk
plaatsgenomen achter de tafel. Bijzonder van zo’n avond als deze, verkiezingen
zijn geweest, tijdens de vorige vergadering is de nieuwe raad geïnstalleerd.
Onderhandelingen zijn begonnen. De wethouders hadden tot vanavond twee
plekken, als wethouder en als raadslid. De wethouders zijn bij het coalitie
akkoord als raadslid even verder gegaan. Uit de stemming is voortgekomen dat
er een nieuw college is gevormd. Dat betekent dat er in de raad vier lege
plekken zijn gekomen. Deze plekken moeten weer opgevuld worden. Daartoe
zijn conform voorstel vier namen genoemd. De heer Vogels (Lokale Realisten)
de heer van Oort (Dorpspartij)de heer Meulenmeesters (CDA) en de heer van
den Elsen (CDA). Hier wil de voorzitter graag het woord geven aan de ad hoc
commissie geloofsbrieven en hen het woord geven.
Mevrouw Mr. Steeghs (Dorpspartij) aan de raad wordt gevraagd een oordeel te
geven over het toelaten van vier nieuw benoemde leden voor de raad der
gemeente Gemert-Bakel als gevolg van de op heden 15 mei 2014 ontstane
vacatures. De commissie als bedoeld in artikel 6 van het reglement van orde
voor de vergaderingen van de raad der gemeente Gemert-Bakel bestaande uit
Mevrouw Methorst-van Kessel (Lokale Realisten), de heer Mastenbroek (PvdA),
de heer Rovers als secretaris en spreker dezes heeft onderzoek gedaan naar
de geloofsbrieven van vier raadsleden. De heer J. Vogels (Lokale Realisten),de
heer B. van Oort (Dorpspartij), de heer W. Meulenmeesters (CDA) en de heer
T. van den Elsen (CDA). Allen wonende te Gemert.
De voorzitter gaat over tot beëdiging van de vier raadsleden.
Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk onder welke naam of welk voorwendsel dan ook enige gift of gunst
heb gegeven of beloofd. Ik zweer 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 zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de
wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en
geweten zal vervullen.
Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk onder welke naam of welk voorwendsel dan 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 lid van de
raad naar eer en geweten zal vervullen.
De heer J. Vogels (Lokale Realisten) Dat verklaar en beloof ik.
De heer Van Oort (Dorpspartij) Dat verklaar en beloof ik.
De heer Meulenmeesters (CDA) Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer Van den Elsen (CDA) Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De voorzitter wenst de nieuwe raadsleden veel succes de komende vier jaar. Er
volgt applaus.
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De voorzitter zegt vandaag op bezoek te zijn geweest bij een zestig jarig
huwelijk. De vraag die hij daar kreeg was of het vanavond werd uitgezonden.
De mensen van 84 en 86 zouden kijken. Ze zitten voor de buis en hebben
gezien hoe de wethouders zijn benoemd en dat de vier nieuwe raadsleden zijn
geïnstalleerd. Het is een mooi gezicht geweest, niet alleen voor die personen
maar ook voor de in de functies toegelatenen en hun aanwezige familieleden.
12. Diverse benoemingen voor de raad.
De voorzitter zegt dat het een lange opsomming is. Het betreft de benoeming
tot commissielid, de benoeming tot waarnemend voorzitter van de
gemeenteraad en tot tweede waarnemend voorzitter, de benoeming tot
voorzitter van één van de vier commissies, in het stuk zijn nog de oude
benamingen van de commissies genoemd omdat deze nog zo heten. Als daar
wijziging in komt dan volgt dat automatisch de vier voorzitters. De benoeming
van de leden van de werkgeverscommissie. De benoeming van de leden van
de klankbordgroep Peel 6.1. Tenslotte nog de benoeming van de leden van het
platform Integriteit en Cultuur. Er zijn opmerkingen bij het stuk. Deze worden
behandeld alvorens tot stemming over te gaan.
Mevrouw Mr. Steeghs (Dorpspartij) de te benoemen voorzitters van de
raadscommissies en dat daar in het voorstel nog de oude benaming staat
bestuur middelen mensen en ruimte. Uit de verdeling van het coalitie akkoord
en de verdeling van de wethouders portefeuilles een andere benaming het
gevolg is. Feit is dat wij hebben afgesproken dat de commissie voorzitters geen
voorzitter zijn bij die commissie van hun eigen wethouder. En zouden wij
datgene wat daar staat voorgesteld één op één overnemen dan zou daar een
discrepantie ontstaan. Dat betekent dat in ieder geval de fractie van het CDA,
de Lokale Realisten en de Dorpspartij de te benoemen voorzitters van de
raadscommissies althans dat gedeelte van het voorstel, als volgt wenst aan te
passen c.q te amenderen. Dat wil zeggen dat voor de commissie ruimte als
voorzitter wordt voorgesteld de heer Van den Heuvel (Lokale Realisten), sport
en economie de heer De Wit (CDA), Sociaal domein en volkshuisvesting de
heer Verkampen (CDA) en algemene zaken, financiën vastgoed spreker dezes.
Zij verzoekt de raad om dat in de stemming mee te nemen. Als men voor of
tegen stemt dat men weet waarvoor men voor of tegen stemt.
Mevrouw van Dijk (CDA) zegt te hebben geconstateerd dat er verschillende
stembriefjes circuleren. Zij vraagt of iedereen het juiste gebruikt en dat is wat
men vandaag ontvangen heeft.
De voorzitter vraagt of de raad kan instemmen met het gedane voorstel. Er zijn
vier voorzitters voor vier commissies.
De heer Giebels (D66) zegt een verzoek te hebben. Hij heeft begrepen dat de
vier voorzitters van de verschillende commissies gezamenlijk de
agendacommissie worden. Zijn verzoek is, alle voorzitters komen uit de coalitie
partijen, om in de agendacommissie in ieder geval één lid van de oppositie op
te nemen. Hij stelt voor om daarvoor de heer Mastenbroek (PvdA) te
kandideren. Hij vraagt de raad de agenda commissie als zodanig met een
persoon uit te willen breiden.
De voorzitter zegt dat de agendacommissie puur een procedurele commissie is.
De agendacommissie staat vanavond niet op de agenda. Als daar een
discussie over zou moeten plaatsvinden dan kan dat ook. Uw opmerking is er
een, hij is anders dan tot nu toe gebruikelijk is geweest en misschien dat
daarover in de commissie algemene zaken de discussie wordt voortgezet.
Mevrouw van Dijk (CDA) zegt zich te kunnen voorstellen hierover vanavond
afspraken te maken.
We beantwoorden de vraag die de heer Giebels (D66) stelt en dan kan een
voorstel worden voorbereid en vervolgens kan het in de volgende
raadsvergadering worden afgehandeld.
De voorzitter zegt dat de opmerking wordt betrokken. In de volgende
raadsvergadering komt dit aan de orde.
Mevrouw van Dijk (CDA) zegt er in principe geen moeite mee te hebben.
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De voorzitter zegt te denken dat het gedane voorstel instemming van de raad
heeft. De agendacommissie komt terug. De raad heeft de hele lijst ontvangen.
Er zijn weinig tegenkandidaten te zien. Men kan overgaan tot stemming en de
commissie van stemopneming vragen achter de tafel plaats te nemen en de
hele telling te gaan doen. Als de raad kan instemming met de gehele lijst dan
hoeft er geen stemming plaats te vinden en doet men dit bij acclamatie. De
voorzitter vraagt of iedereen het daarmee eens is. Dat lijkt het geval. Dan heeft
men met betrekking tot agendapunt 12 een besluit genomen. De raad gaat
akkoord met de voorgestelde namen. De voorzitter wenst allen die benoemd
zijn veel succes bij het vervullen van hun taak en feliciteert hen met hun
benoeming.
De raad besluit hierna overeenkomstig het geamendeerde voorstel van
burgemeester en wethouders.
13. Sluiting.
De voorzitter zegt dat in een hoog tempo een aantal belangwekkende zaken
besloten zijn. We hebben een nieuwe raad en een nieuw college. Hij wenst
allen veel succes voor de komende vier jaar. Hij spreekt de hoop uit een goede
vier jaar tegemoet te gaan waarin men inhoudelijk goed met elkaar discussieert
en waar ook plaats is voor genoeglijke momenten met elkaar.
De voorzitter verzoekt allen te gaan staan en sluit de vergadering met een
moment van stilte.
Aldus vastgesteld in openbare vergadering van de raad der gemeente GemertBakel gehouden op 10 juli 2014.
de raad voornoemd,

P.G.J.M. van Boxtel

Drs. J. van Zomeren

griffier

voorzitter
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