BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 25 maart 2014

Aanwezig: drs J. van Zomeren (voorzitter)
Griffier: P.G.J.M. van Boxtel
Raadsleden: M.P. Bankers (Lokale Realisten) Mw. T.C.M. Bevers – van Vijfeijken (Dorpspartij) A.M.
Coopmans (Dorpspartij) mw. S. van Cronenburg-Drost (PvdA) mw. I. van Dijk (CDA) H. Faas (VVD)
A.H.M. Hellings (Lokale Realisten) T.G.I. Hoefnagel (Lokale Realisten) H.A.M. van Hout (CDA,) Mw.
C.M.M. van den Hurk-Kuunders (CDA) P.M.C. Kuunders (CDA) F.Kuijpers (Dorpspartij) mw.
A.M.J.J.T. Methorst-van Kessel (Lokale Realisten) F.M. Meulenmeesters (CDA) mw. mr. W.C.P.
Steeghs (DP) B.C.J. van de Ven (Lokale Realisten) H.G. Verkampen (CDA) A.L.A. Vlasblom (Lokale
Realisten) J.H.L. Vogels (LR) W.C. de Wit (CDA)
Afwezig: W.P.M. van den Heuvel (Lokale Realisten)
Mede aanwezig: wethouders, J.M.A. Bevers, R.D. Hoppezak en A. Vogels, gemeentesecretaris loco
A. v.d. Voort

Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent om 16.20 uur de vergadering.
Via loting wordt bepaald dat de spreekvolgorde aanvangt bij
raadslid Vlasblom dan wel de raadsfractie Lokale Realisten.
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

2.

Vragenrecht

Voor gebruik van het vragenrecht hebben zich geen
raadsleden gemeld.

3.

Vaststellen besluitenlijst

De raad stelt de besluitenlijst van zijn vergadering d.d. 13
maart 2014 ongewijzigd vast.

4a.

Ingekomen stukken en
mededelingen

Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

4b.

Postlijst

De raad stemt in met de voorstellen tot afhandeling.

5.

Beoordelen rechtmatig
Verloop van de gemeenteraadsverkiezingen

De raad stelt op basis van de overgelegde processen
verbaal en de bevindingen van de ad-hoc commissie uit
de raad vast dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen.

6.

Onderzoek geloofsbrieven
De raad stelt vast dat de onderzochte geloofsbrieven van
en toelaten van de benoemde alle 21 benoemde raadsleden de ad-hoc commissie uit de
raad geen aanleiding geeft tot opmerkingen. Gelet op deze
bevinding besluit de raad tot toelating van de 21 op basis van
de verkiezingsuitslag benoemde raadsleden.

7.

A
Afscheid van
n de huidige
G
Gemeentera
aad en de led
den
d
die niet terug
gkeren.

De ra
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