BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 09-05-2018
Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:
CDA:

Lokale Realisten&D66:
Dorpspartij:
SP:
VVD:
Afwezig:
Mede aanwezig:

ing. M.S. van Veen
P.G.J.M. van Boxtel
21/23
W.M. Meulenmeesters, C.M.M. van den Hurk-Kuunders,
J.J.W.M. van Loon, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk (tot 21.00
uur), W.S.A. van Zeeland, I. van Dijk (tot 21.00 uur), S.
Janszen, T.J.J. van den Elsen, J.H.H.M. Smits-Overbeek,
M.C.H. de Ruiter-van Hoof (tot 21.00 uur), F.T.J.H. Verhees
(vanaf 21.15 uur) van Kessel (vanaf 21.15 uur) J.M. Dam –
Coppens (vanaf 21.15 uur)
A.W.J. Vogels, dr. H.M.T.M. Giebels, M.P. Bankers,
mr. W.C.P. Steeghs (tot 21.00 uur), A.M. Coopmans, L.A. van
Oort MSc, H.L.M. van Eck, H.J.M. de Haas (vanaf 21.15 uur)
drs. J.A.M. Hoevenaars, T.G.P. Eventuin-Boogaerts, A.W.J. van
Kollenburg.
drs. W.J. Manders,
A.M.J.J.T. Methorst – van Kessel, A.T.W. Relou,
wethouders M.P. Bankers (tot 21.00 uur), A.A.H.C.M. van Extelvan Katwijk (vanaf 21.00 uur) M.C.H. de Ruiter – van Hoof
(vanaf 21.00 uur) I. van Dijk (vanaf 21.00 uur) mr. W.C.P.
Steeghs (vanaf 21.00 uur) en loco gemeentesecretaris A. van
de Voort

Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
De agenda wordt vastgesteld conform het
agendavoorstel. De voorzitter stelt voor om op
volgorde van fractiegrootte te spreken. De raad
neemt dit voorstel over.

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 27 maart 2018 en
kennisnemen van de verslagen
van 15, 27 en 29 maart 2018.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Van de verslagen wordt kennis genomen,
inclusief de woordelijke uitwerking van het
mondeling vragenrecht in de raadsvergadering
d.d. 15 maart.

4.

Ingekomen stukken

4a.

Mededelingen

De voorzitter meldt dat uit het midden van de raad
de raadsleden Eventuin-Boogaerts, Giebels en
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Smits-Overbeek de ad-hoc commissie van
stemopneming zullen vormen vanwege het
stemmen over de wethouderkandidaten.
Daarnaast is vanuit de raad een ad-hoc
commissie gevormd belast met het onderzoek
van de geloofsbrieven van enerzijds de
wethouderkandidaten, anderzijds de raadsleden
die in de tussentijdse vacatures treden. Deze
commissie bestaat uit de leden Manders, Van
Den Elsen, en Van Kollenburg.
4b.

Postlijst

Geen opmerkingen. Afdoening als voorgesteld.

4c.

Lijst met toezeggingen

Geen opmerkingen.

5.

BESPREEKSTUKKEN

6.

Bespreken coalitieakkoord

Het raadslid Van Oort schetst namens de
raadsleden van de fracties CDA en Dorpspartij
het verloop van de formatiebesprekingen en het
proces dat geleid heeft tot het akkoord dat
gesloten is door CDA en Dorpspartij met
betrekking tot de raadsperiode 2018 – 2022.
Tevens belicht hij de belangrijkste ambities.
De heer Vogels reageert op het akkoord namens
Lokale Realisten&D66. Hij is daarbij positief over
de uitgesproken ambities en plaatst een
kanttekening bij de formatieomvang van het
beoogde college.
De heer Hoevenaars staat met name stil bij het
formatieproces en geeft aan dat de SP graag bij
dat proces anders betrokken was gebleven.
De heer Manders merkt op dat de VVD met
belangstelling aan gesprekken heeft
deelgenomen, en als niet-coalitiepartij enkele
punten in het akkoord heeft belicht. Echter er voor
heeft gekozen de handen vrij te houden om
geheel ongebonden initiatieven te nemen deze
raadsperiode.

7.

Benoemen wethouders

De ad-hoc commissie uit de gemeenteraad belast
met het onderzoek van de geloofsbrieven
rapporteert aan de gemeenteraad, bij monde van
haar voorzitter de heer Manders. De commissie
heeft geconcludeerd dat de ingekomen
documenten en informatie van de voorgedragen
wethouders aan de gestelde vereisten voldoen.
De raadsfractie Lokale Realisten & D’66 en de
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raadsfractie SP hebben opmerkingen bij de totale
formatie van dit college en zullen dit desgewenst
in een later debat, bijvoorbeeld vanwege de
begroting, nog aan de orde stellen.
De voorzitter brengt de voorstellen tot
wethouderbenoeming in stemming, via
stembriefjes.
Op A.A.H.C.M. van Extel – van Katwijk zijn 21
stemmen uitgebracht, hiervan zijn 21 stemmen
geldig, waarvan 17 stemmen voor en 4 stemmen
tegen benoeming.
Mevrouw Van Extel accepteert haar benoeming
en legt in handen van de voorzitter de eed af. De
voorzitter feliciteert mevrouw Van Extel.
Op M.C.H. de Ruiter – van Hoof zijn 21 stemmen
uitgebracht, hiervan zijn 21 stemmen geldig,
waarvan 21 stemmen voor en 0 stemmen tegen
benoeming.
Mevrouw De Ruiter accepteert haar benoeming
en legt in handen van de voorzitter de eed af. De
voorzitter feliciteert mevrouw De Ruiter.
Op I. van Dijk zijn 21 stemmen uitgebracht,
hiervan zijn 21 stemmen geldig, waarvan 21
stemmen voor en 0 stemmen tegen benoeming.
Mevrouw Van Dijk accepteert haar benoeming en
legt in handen van de voorzitter de eed af. De
voorzitter feliciteert mevrouw Van Dijk.
Op W.C.P. Steeghs zijn 21 stemmen uitgebracht,
hiervan zijn 21 stemmen geldig, waarvan 21
stemmen voor en 0 stemmen tegen benoeming.
Mevrouw Steeghs accepteert haar benoeming en
legt in handen van de voorzitter de eed af. De
voorzitter feliciteert mevrouw Steeghs.
Tevens reikt hij als burgemeester aan mevrouw
Steeghs een Koninklijke onderscheiding uit. Zij is
door Zijne Majesteit benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Hiermee feliciteert hij
mevrouw Steeghs in het bijzonder. Hij spreekt
haar vanwege de onderscheiding toe.
Het raadslid Van Oort spreekt woorden van dank
en grote waardering uit naar mevrouw Steeghs.
Tevens geeft hij, eveneens dankbaar, kort
aandacht aan het afscheid van wethouder
Bevers.
8.

Toelaten en beëdigen
raadsleden in vacatures door
wethoudersbenoemingen

De voorzitter nodigt de ad-hoc commissie belast
met het onderzoek naar de geloofsbrieven van
vier raadsleden uit aan de raad te rapporteren.
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De heer Manders rapporteert dat de commissie
geen belemmeringen vindt. De benoemde
raadsleden kunnen worden toegelaten.
De raadsleden accepteren en de voorzitter gaat
over tot beëdiging.
De leden J.M. Dam –Coppens, F.T.J.H. Verhees,
en H.A.J. van Kessel leggen in handen van de
voorzitter de eed af. Het lid H.J.M. de Haas legt in
handen van de voorzitter de belofte af.
De voorzitter feliciteert de vier nieuwe raadsleden.
9.

Sluiting

De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 31 mei 2018.

de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

ing. M.S. van Veen
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