NOTULEN: Extra raadsvergadering 5 oktober 2016
NOTULEN van de extra vergadering (openbaar deel) van de gemeenteraad Gemert-Bakel,
gehouden op woensdag 5 oktober 2016 om 20.45 uur in het gemeentehuis, Ridderplein 1 te
Gemert.
Aanwezig:
Voorzitter:
(Plv.) Griffier:

drs. M.F.A. van Diessen
M.J. Swinkels

Raadsleden:
M.P. Bankers (Lokale Realisten)
A.M. Coopmans (Dorpspartij)
Mw. I. van Dijk (CDA)
H.L.M. van Eck (Dorpspartij)
T.J.J. van den Elsen (CDA)
F.J.C. Faeles (OPA)
H.M.T.M. Giebels (D66)
W.P.M. van den Heuvel (Lokale Realisten)
H.A.M. van Hout (CDA)
S. Janszen (CDA)
P.W.A.J. Mastenbroek (PvdA)
W. Meulenmeesters (CDA)
B. van Oort MSc (Dorpspartij)
Mw. A. Relou (CDA)
Mw. mr. W.C.P. Steeghs (Dorpspartij)
H.G. Verkampen (CDA)
A.W.J. Vogels (Lokale Realisten)
J.H.L. Vogels (Lokale Realisten)
W.C. de Wit (CDA)
Wethouders:
J.M.A. Bevers
Mw. A.A.H.C.M. van Extel - van Katwijk
Mw. M.C.H. Ruiter – van Hoof
R.D. Hoppezak
Gemeentesecretaris A.A.T.G. Jansen MBA
Afwezig:
Mw. J.H.H.M. Smits – Overbeek (CDA)
Mw. A.M.J.J.T. Methorst-van Kessel (Lokale Realisten)
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1. (Her-)Opening
De voorzitter heropent de vergadering om 20.45 uur na schorsing. Hij heet alle aanwezigen
welkom en vertelt dat de raad net in het besloten deel van deze vergadering een besluit
heeft genomen over de aanbeveling.
2. Bekendmaking aanbeveling tot benoeming.
De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw
Steegs.
“Als voorzitter van de vertrouwenscommissie maak ik graag aan u het volgende bekend:
Zoals u bekend is, heeft op 25 februari 2016 de gemeenteraad de profielschets voor de
nieuwe burgemeester van Gemert-Bakel vastgesteld. Naar aanleiding daarvan is de
vacature opengesteld.
Na het sluiten van de sollicitatie termijn in april jongstleden werd bekend dat twintig personen
gesolliciteerd hadden naar de functie van burgemeester van onze gemeente. Zijnde
zeventien mannen en drie vrouwen.
De vertrouwenscommissie heeft in overleg met de commissaris van de Koning een aantal
kandidaten geselecteerd met wie gesprekken zijn gevoerd. Na een zorgvuldige
voorbereiding heeft de vertrouwenscommissie vandaag een advies uitgebracht aan de
gemeenteraad over de aanbeveling.
De gemeenteraad heeft zojuist in een besloten vergadering het advies van de
vertrouwenscommissie overgenomen en heeft besloten de heer Michiel van Veen uit Cuijk
als eerste kandidaat aan te bevelen voor benoeming tot burgemeester van Gemert-Bakel.
En wie is Michiel van Veen?
Hij is 45 jaar geleden geboren in Groningen en opgegroeid in Cuijk. Zijn studententijd bracht
hij door in Groningen. Hij rondde daar eerst de studie Algemene Operationele Techniek aan
de Rijkshogeschool af en volgende daarna aldaar de studie Technische Bedrijfskunde aan
de Hanze Hogeschool. Van 1995 tot en met 2010 was hij in diverse managementfuncties
werkzaam bij Stork.
Naast zijn werk bij Stork werd de heer Van Veen in 2002 gekozen tot raadslid in de
gemeente Cuijk. Hij maakte daar acht jaar lang onderdeel uit van de gemeenteraad, de
laatste vier jaar was hij ook fractievoorzitter. Na de verkiezingen in 2010 werd hij daar
wethouder met onder andere economische zaken en sport in zijn portefeuille. Sinds 2012 is
de heer Van Veen lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, waar hij voor de VVD
onder andere woordvoerder is voor economische zaken en cultuur.
Uit de met hem gevoerde gesprekken is gebleken dat de heer Van Veen een gedreven,
vaardige en sterke bestuurder is. Een pro-actieve verbinder die analytisch en communicatief
sterk is en een groot netwerk heeft. Hij heeft een warme en krachtige persoonlijkheid en
heeft aangegeven erg graag onder de mensen te zijn.
Hij is momenteel nog met vrouw en twee kinderen woonachtig in Cuijk, maar heeft te kennen
gegeven binnen een jaar zich met zijn gezin in onze gemeente te vestigen.
Met de aanbeveling van de heer Van Veen komt de afronding van de procedure tot
benoeming van de nieuwe burgemeester in zicht. De aanbeveling van de gemeenteraad
wordt aan de Minister en aan de Commissaris van de Koning verzonden. De Minister volgt in
beginsel de aanbeveling van de gemeenteraad in zijn voordracht aan de Koning.
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Na ondertekening van het Koninklijk Besluit is de benoeming een feit.
Tot slot hecht ik er aan namens de vertrouwenscommissie op te merken dat de hele
procedure zorgvuldig, goed voorbereid en in een bijzonder prettige sfeer is verlopen.”
Ze geeft aan dat ze de heer Van Veen net heeft gesproken, dat hij er even stil van was en
dat hij heeft aangegeven dat hij graag om 21.30 in het gemeentehuis aanwezig is om kennis
te maken.
3. Sluiting
De voorzitter feliciteert als waarnemer de gemeente Gemert-Bakel met deze aanbeveling
wenst de gemeente veel succes met de nieuwe burgemeester. Hij geeft aan dat hij
gemeente blijft volgen, hij is echter nog niet weg. Er zijn ook mensen die vragen wanneer
burgemeester gaat komen. Dat is voorzien voor eind november. Dus hij zal nog een tijdje
burgemeester zijn.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur met een moment van stilte.
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