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Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:
CDA:

Lokale Realisten&D66:
Dorpspartij:

SP:
VVD:
Afwezig:

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), H.A.J. 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. van den Eventuin-Boogaerts,
A.W.J. van Kollenburg.
drs. W.J. Manders
A.M.J.J.T. Methorst-van Kessel, A.T.W. Relou.

Mede aanwezig:

wethouders M.P. Bankers (tot 21.00 uur), A.A.H.C.M. van
Extel-van 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.

Notulist:

Het Notuleercentrum, L. Groeneweg

6. Coalitieakkoord 2018-2022
De heer Van Oort geeft aan dat de coalitie staat voor een goed sociaal fundament, een
stimulans voor inwonerinitiatief en ondernemerschap, een voorzieningenniveau op maat,
meer regie op woningbouw, een stevige impuls op duurzaamheid en een vitaal platteland
waarin gezondheid en duurzame landbouw voorop staan. Samen meer bereiken met
elkaar, voor elkaar. Er liggen stevige ambities. Het vraagt om intensieve samenwerking
met andere overheden en organisaties en de inwoners, verenigingen en ondernemers.
Dit zal met vier portefeuillehouders gedaan worden. Er wordt gevraagd om initiatieven.
De heer Vogels zegt dat het coalitieakkoord een akkoord op hoofdlijnen is. Ze zijn daar
niet te kritisch over omdat bijna 50% van de bevolking daarvoor gekozen heeft. Hij heeft
enkele positieve opmerkingen. De Raad zal eerder betrokken worden om positie en beleid
te bepalen, onder andere met een stuurgroep. Het klimaatneutraal maken van de
gebouwen is ook positief. Lastenverlaging is altijd positief en er is vertrouwen dat de
begroting juist is opgesteld. Er is een aantal overwegingen. De intensieve veehouderij
stond wel in het verkiezingsprogramma, maar wordt in het akkoord niet genoemd. De
agrarische sector moet wel de ruimte krijgen om duurzaam verder te ontwikkelen. Het
faciliteren van stoppers wordt genoemd. De leegstand van het kasteel van Gemert is ook
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een overweging. Er mag een meer proactieve rol aangenomen worden. Er kunnen dan
tijdrovende procedures voorkomen worden. Er is wel een zorg. Er ligt nadruk op
uitwerking en uitvoering. Wat als er veel wordt besloten zonder voorafgaande
kaderstelling? Gaat men in discussie met de eigen kopstukken. Is het het einde van het
dualistische stelsel of heeft het een hele positieve uitwerking?
De heer Hoevenaars wil graag op wat algemeenheden ingaan, voor de details is er nog
vier jaar de tijd. Tijdens de gesprekken was er helaas nog geen afstemming. Er werd met
name gezocht naar de verschillen met het CDA. Er was geen sprake van een informateur.
Na de gesprekken lag er een coalitieakkoord. In het akkoord wordt gesproken over ‘met
elkaar’ daarmee wordt de coalitie samen met de inwoners, de maatschappelijke
organisaties en de bedrijven in Gemert-Bakel bedoeld. De SP vindt het jammer dat met
de samenwerking niet binnen de Raad, samen met de oppositie, bedoeld wordt. Toch
hoopt hij op een goede, constructieve samenwerking binnen de Raad.
De heer Manders ziet het akkoord als een goed geschreven, duidelijk coalitieakkoord.
Dat er geen lastenverhoging komt is een heel belangrijk punt, maar doordat er van 3,4
fte naar 4 fte aan wethouders gegaan wordt is er direct al sprake van een
kostenverhoging. De meeste partijen zullen het wel eens zijn over onderwerpen in het
akkoord, maar ook de VVD vindt het jammer dat er geen informateur was bij de
gesprekken. Ze hebben nee gezegd op de vraag of ze mee wilden werken aan het
coalitieakkoord omdat ze liever een goede oppositie voeren.
De voorzitter vraagt de heer Van Oort te reageren op de opmerkingen en vragen van de
overige politieke partijen.
De heer Van Oort gaat eerst in op de opmerkingen van D66 met betrekking tot de
bestuursstijl, de kaderstellende rol van de Raad. Het CDA meent daar zelf bij te zijn en
ziet het coalitieakkoord als een steun in de rug. Op de vraag van de SP met betrekking
tot een Raadsbreed akkoord is gemeend dat de inhoud van de vraagstukken en de
stabiliteit voldoende was om met twee partijen tot deze coalitie te komen. Al kan ook een
Raadsprogramma opgesteld worden op dossier waarbij dat van belang is. De procesgang
rond het vormen van de coalitie is tot stand gekomen na de eerste gesprekken met de
Lokale Realisten en D66. Hierna werd besloten verder het formatieproces aan te gaan
met de Dorpspartij. Er staan inderdaad algemeenheden in, maar de uitvoering is ook
weggelegd voor het college. Zij zullen aan de slag gaan met een collegeprogramma.
De voorzitter stelt vast dat het niet leidt tot een politiek debat.
7. Benoemen wethouders
7a. Benoemen wethouders, bepalen aantal wethouders en tijdsbestedingsnorm
De voorzitter neemt de procedure door.
7b. Kennisnemen van kandidaatstelling en voorstel tot benoemen
De voorzitter laat weten dat mevrouw Van Extel, mevrouw De Ruiter, mevrouw Van Dijk
en mevrouw Steeghs voorgedragen zijn.
De heer Vogels wil graag nog een stemverklaring geven.
De voorzitter gaat akkoord, maar geeft aan dat voor deze methode gekozen is vanwege
de relatieve anonimiteit.
De heer Vogels staat kort stil bij de voorgedragen wethouders. Mevrouw de Ruiter wordt
gevraagd ruimhartiger om te gaan met de informatieplicht jegens de Raad. Met de
kandidatuur van mevrouw Van Extel is een probleem vanwege het niet naar waarheid
beantwoorden van vragen in de Raadvergadering van 15 maart jongstleden. De fractie
Verslag van de raadsvergadering van de gemeente Gemert-Bakel d.d. 9 mei 2018

2

hoopt dat zij de eer aan zichzelf zal houden.
De voorzitter maakt een procedurele opmerking. De kandidaat wethouder kan zich niet
verdedigen en geeft voor de publieke tribune aan dat wat de heer Vogels zegt het
standpunt van de Lokale Realisten en D66 is en dat het geen waarheid is.
De heer Vogels maakt ook nog een opmerking over het aantal wethouders en de
tijdsbestedingsnorm. Met het aantal wethouders is geen probleem, maar wel met de
tijdsbestedingsnorm. Het nut en de noodzaak is de fractie niet duidelijk.
De voorzitter zegt dat daar over gestemd wordt, maar dat het los staat van de
benoeming. Hoe dat verwerkt moet worden in de stemming is onduidelijk, maar uit de
stemverklaring is duidelijk dat de Lokale Realisten en D66 tegen de uitbreiding van het
aantal fte is.
De heer Vogels meent dat er amendementen gemaakt kunnen worden, maar geeft aan
dat de fractie wel met de woorden van de voorzitter kan leven.
7c. Rapportage ad hoc commissie onderzoek benoembaarheid wethouders
De heer Manders neemt het proces verbaal van de onderzoekscommissie in verband
met de benoeming van nieuwe wethouders bij de gemeente Gemert-Bakel door. De
voorgedragen wethouders zijn Inge van Dijk, Anke van Extel-van Katwijk, Miranda de
Ruiter-Van Hoof, Wilmie Steeghs. De documenten voldoen aan de gestelde vereisten. De
onderzoekscommissie stelt voor de voorgedragen wethouders te benoemen. De
onderzoekscommissie bestaat uit de heer Van den Elsen, de heer Van Kollenburg, de
heer Rovers en de heer Manders.
7d. Benoeming (stemmen met stembriefjes)
De voorzitter laat de stemming beginnen.
Mevrouw van den Eventuin laat weten dat 21 geldige stemmen uitgebracht zijn. 17
geldige stemmen zijn voor uitgebracht, 4 geldige stemmen tegen. Mevrouw Van ExtelVan Katwijk is daarmee benoemd tot wethouder. Op kandidaat wethouder De Ruiter-Van
Hoof zijn 21 geldige stemmen uitgebracht. Voor zijn 21 geldige stemmen uitgebracht,
tegen zijn 0 geldige stemmen uitgebracht. Mevrouw De Ruiter-Van Hoof is daarmee
benoemd tot wethouder. Op kandidaat wethouder mevrouw Van Dijk zijn 21 geldige
stemmen uitgebracht. Voor zijn 21 geldige stemmen uitgebracht, tegen zijn 0 geldige
stemmen uitgebracht. Mevrouw Van Dijk is daarmee benoemd tot wethouder. Op
kandidaat wethouder mevrouw Steeghs zijn 21 geldige stemmen uitgebracht. Voor zijn
21 geldige stemmen uitgebracht, tegen zijn 0 geldige stemmen uitgebracht. Mevrouw
Steeghs is daarmee benoemd tot wethouder.
De voorzitter ontbindt het stembureau.
7e. Aanvaarden van benoeming tot wethouder en beëdiging
Mevrouw Van Extel-Van Katwijk legt de eed af.
Mevrouw De Ruiter-Van Hoof legt de eed af.
Mevrouw Van Dijk legt de eed af.
Mevrouw Steeghs legt de eed af.
De voorzitter heeft mevrouw Steeghs verzocht te blijven staan omdat zij 24 jaar in de
Raad heeft gezeten, hij blikt terug op haar werkzaamheden tot nu toe. Zij wordt
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benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.
De heer Van Oort blikt terug op de carrière van mevrouw Steeghs binnen de Dorpspartij
en wenst haar veel succes.
8. Toelaten en beëdigen raadsleden in vacatures ontstaan door
wethouderbenoemingen
De voorzitter meldt dat er de vier ontstane openstaande posities van gemeenteraadslid
kunnen worden vervuld door de tussentijds benoemde vier raadsleden toe te laten en te
beëdigen. Het betreft: H.J.M. de Haas - H.A.J. van Kessel -F.T.J.H. Verhees -J.M. DamCoppens
8a. Rapportage ad hoc commissie geloofsbrieven raadsleden
De heer Manders neemt het proces verbaal van de onderzoekscommissie voor toelating
tot de gemeenteraad van Gemert-Bakel door. Er is onderzoek gedaan naar de
geloofsbrieven van Hanneke Dam-Coppens, Rens de Haas, Rick van Kessel en Fons van
Hees. De geloofsbrieven voldoen aan de wettelijke eisen en hij stelt voor te besluiten de
nieuw benoemde raadsleden toe te laten tot de Raad der gemeente Gemert-Bakel. De
onderzoekscommissie bestaat uit de heer Van den Elzen, de heer Van Kollenburg, de
heer Rovers en de heer Manders.
8b. Toelating, aanvaarding en beëdigen raadsleden
De voorzitter neemt de eed af van de nieuwe gemeenteraadsleden en feliciteert hen
met hun raadslidmaatschap. De gemeenteraad is hiermee weer voltallig en in functie.
9. Diverse benoemingen
De voorzitter verzoekt de Raad de benoeming van leden van de raadscommissies,
voorzitters van raadscommissies, werkgeverscommissie, Regiegroep gezamenlijke
Rekenkamercommissie, het Platform Integriteit, Peelgemeenten en de MRE raadstafel 21
per acclamatie vast te stellen. Hij bekrachtigt dit.
De heer Van Oort blikt terug op de carrière van dhr. Bevers en bedankt hem.
De voorzitter geeft aan dat op 22 mei officieel afscheid genomen zal worden van
wethouder Bevers. Ook bij het afscheid van wethouder Bankers moet even stilgestaan
worden. Het verzoek wordt uitgesproken te wachten met de felicitaties tot de wethouders
in de wintertuin zijn.
10. Sluiting
De voorzitter verzoekt te gaan staan voor een moment van stilte en sluit hierna de
vergadering.
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