BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 27-3-2018
Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:
CDA:
Lokale Realisten:
Dorpspartij:
D66:
OPA:
PvdA:
Afwezig:
Mede aanwezig:

ing. M.S. van Veen
P.G.J.M. van Boxtel
21/21
H.A.M. van Hout, W. Meulenmeesters, W.C. de Wit, I. van Dijk, A.T.W.
Relou, H.G. Verkampen, S. Janszen, T.J.J. van den Elsen, J.H.H.M.
Smits-Overbeek
W.P.M. van den Heuvel, A.M.J.J.T. Methorst – van Kessel, J.H.L.
Vogels, C.J.C. Maas, A.W.J. Vogels
mr. W.C.P. Steeghs, A.M. Coopmans, A.L. van Oort MSc, H.L.M. van
Eck
dr. H.M.T.M. Giebels
F.J.C.. Faeles
P.W.A.J. Mastenbroek
GEEN
wethouders J.M.A. Bevers, M.P. Bankers, M.C.H. de Ruiter-van Hoof,
A.A.H.M. van Extel-van Katwijk en gemeentesecretaris A.A.T.G.
Jansen MBA

Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur.
De agenda wordt vastgesteld conform het
agendavoorstel.

2.

Mondelinge vragen van
raadsleden aan het college

Van de mogelijkheid tot het stellen van
mondelinge vragen wordt geen gebruik gemaakt.

3.

Vaststellen besluitenlijst van de
gemeenteraadsvergadering van
15 maart 2018

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst

4.

Ingekomen stukken

4a.

Mededelingen

Geen mededelingen.

4b.

Postlijst

Geen opmerkingen. Afdoening als voorgesteld.

4c.

Lijst met toezeggingen

Geen opmerkingen.

5.

BESPREEKSTUKKEN

6.

Beoordelen rechtmatigheid van
de gemeenteraadsverkiezingen

De ad-hoc commissie uit de gemeenteraad
rapporteert bij monde van haar voorzitter de heer
Mastenbroek. Op basis van de onderliggende
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processen verbaal zijn geen aanwijzingen
gevonden voor fouten die van invloed kunnen zijn
op de zetelverdeling. De raad besluit zonder
verdere beraadslaging en zonder stemming vast
te stellen dat de gemeenteraadsverkiezingen
2018 rechtmatig zijn verlopen.
7.

Onderzoek van de
geloofsbrieven en toelaten van
de nieuw benoemde raadsleden

De ad-hoc commissie uit de gemeenteraad belast
met het onderzoek van de geloofsbrieven
rapporteert aan de gemeenteraad, wederom bij
monde van haar voorzitter de heer Mastenbroek.
De commissie stelt voor de 23 benoemde
raadsleden toe te laten tot de gemeenteraad nu in
geen van de geloofsbrieven belemmeringen zijn
gevonden m.b.t. het raadslidmaatschap.
De raad besluit zonder verdere beraadslaging en
zonder stemmingen tot toelaten van de nieuw
benoemde 23 raadsleden.

8.

Afscheid huidige gemeenteraad
en leden die niet terugkeren

De voorzitter neemt namens de raad afscheid van
een achttal leden. Daarbij geeft hij afzonderlijk
aandacht aan hetgeen elk van deze leden
karakteriseert. Afscheid wordt genomen van de
leden Verkampen, Mastenbroek, Faeles, Vogels
(J), Van den Heuvel, Maas, Van Hout, De Wit. De
heren Van Hout en De Wit worden Koninklijk
Onderscheiden, namelijk tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Wethouder Van Extel-van Katwijk krijgt het woord
om, namens het CDA afscheid te nemen van en
dank uit te spreken aan de heer Verkampen.
Aansluitend spreken de zes fractievoorzitters
woorden van dank uit.

9.

Sluiting

De voorzitter sluit om 17.05 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 9 mei 2018.

de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

ing. M.S. van Veen
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