Concept-Besluitenlijst Gemeenteraad
Extra raadsvergadering benoeming wethouders en bespreking Coalitieakkoord 2018 - 2022
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Griffier

14-05-2018
19:30 – 22.00
Raadzaal (MBG06)
F. Streng
C. Zwakman (wnd)

Aanwezig:
CDA:

P. Ligthart, E. Meester, E. van den Bosch, S. Schouten, C. Selders, H. Nederpelt (tot
punt 5), S. Commandeur (vanaf punt 5)
PWF:
S. Zeilemaker
PvdA:
T. Beuker, D. Kuipers (tot punt 5), B. de Jong (vanaf punt 5),
PW2010:
A. van der Geest
BAMM:
A. Meester
CU:
S. Visser
GroenLinks: R. Manshanden
D66:
Y. Nijsingh, G. Mos
GB:
R. Paarlberg, G. Gringhuis, L. Plekker , R. Braaksma, P. Mosch
VVD:
T. Berlijn, M. Raat, A. van Langen (tot punt 5), J. de Vries (vanaf punt 5), J. Stam,
D. Steltenpool
Afwezig:

T. Beerepoot (VVD), M. Weeber (PWF)

College:

Tot punt 5: F. Streng, J. Fit, H. Tigges, H. Nederpelt
Vanaf punt 5: F. Streng, J. Fit, H. Nederpelt, D. Kuipers, A. van Langen

Van de vergadering zijn audio- en video-opnamen beschikbaar op de site.
Kenmerk

Omschrijving

1

Opening/moment stilte
De voorzitter opent de vergadering en meldt de verhindering van T. Beerepoot en M.
Weeber. Een moment stilte wordt in acht genomen.

2

Loting volgorde stemming
Een eventueel hoofdelijke stemming start bij dhr. Paarlberg.

3

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

4

Raadsvoorstel benoeming wethouders en beëdiging (DOC-18-070124)
De heer Stam meldt als woordvoerder van de commissie benoembaarheid wethouders
dat de documenten en informatie die door de kandidaat wethouders in handen van
de commissie zijn gesteld, onderzocht zijn en in orde zijn bevonden. Gebleken is dat
de kandidaten aan alle in de wet en het reglement gestelde eisen voldoen.
De heer Mos (D66) kondigt een motie aan met betrekking tot de nevenfunctie van lid
Provinciale Staten van mevrouw Van Langen. Mevrouw Van Langen verklaart dat zij
de functie uiterlijk tot de verkiezingen Provinciale Staten zal vervullen en mogelijk
korter, omdat zij in de zomer zal evalueren of de functies van wethouder en PS-lid
gelijktijdig uitvoerbaar zijn. De heer Mos verzoekt om schorsing. Na overleg deelt de
heer Mos mede dat hij de motie als motie vreemd aan de orde van de dag bij
agendapunt 7 zal indienen.
Op voorstel van de voorzitter wordt een stembureau benoemd met de leden G. Mos,
G. Gringhuis en A. Meester.
Er vindt een schriftelijke stemming plaats, waarbij de stemming is samengevat op
één stembriefje.

Pagina 2
Namens het stembureau deelt de heer Gringhuis mee dat 25 geldige stemmen zijn
uitgebracht:
Mevr. Fit heeft 19 stemmen voor, 5 tegen en 1 blanco;
Dhr. Kuipers heeft 25 stemmen voor;
Mevr. Van Langen heeft 24 stemmen voor en 1 tegen;
Dhr. Nederpelt heeft 25 stemmen voor.
Mevr. Fit, dhr. Kuipers, mevr. Van Langen en dhr. Nederpelt geven aan hun
benoeming te aanvaarden.
Mevr. Fit en dhr. Kuipers leggen de belofte af. Mevr. Van Langen en dhr. Nederpelt
leggen de eed af. De benoemde wethouders nemen hun plaats in aan de collegetafel.
De voorzitter bedankt namens de gemeenteraad de heer Tigges voor zijn inzet als
wethouder in de afgelopen raadsperiode en meldt dat op 18 mei 2018 afscheid wordt
genomen.
5

Raadsvoorstel toelating drie raadsleden en beëdiging (DOC-18-070245)
De heer Stam meldt als woordvoerder van de commissie onderzoek geloofsbrieven
dat de documenten en informatie die door de benoemde raadsleden J. de Vries, B.
de Jong en S. Commandeur in handen van de commissie zijn gesteld, onderzocht zijn
en in orde zijn bevonden. Gebleken is dat zij aan alle in de wet en het reglement
gestelde eisen voldoen.
De voorzitter constateert dat de drie raadsleden toegelaten zijn tot de
gemeenteraad.
De heren J. de Vries en B. de Jong leggen de belofte af. De heer S. Commandeur legt
de eed af. De toegelaten raadsleden nemen hun plaat in aan de raadstafel.

6

Initiatiefvoorstel Coalitieakkoord 2018 - 2022
De fracties VVD, CDA, GB en PvdA geven een korte toelichting op het
Coalitieakkoord. Mevrouw Manshanden (GL) dient een amendement in met betrekking
tot de uitwerking van het thema ecologie in het collegeakkoord (bijlage 1).
De fracties PWF, PW2010, CU, BAMM, GL en D66 geven een eerste reactie op het
coalitieakkoord. De fracties VVD, CDA, GB en PvdA reageren op de door de andere
fracties gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. De overige fracties reageren hier
op.
Mevr. Manshanden verzoekt om schorsing. Na de schorsing geeft mevr. Manshanden
te kennen dat zij het amendement intrekt gelet op de reacties van de
coalitiepartijen.
Stemverklaringen:
De heer Zeilemaker zal tegen stemmen, omdat het coalitieakkoord onvoldoende is
uitgewerkt. Hij zal eventueel amendementen bij het collegeprogramma indienen en
vervolgens beoordelen of er voldoende herkenbare punten voor de fractie opgenomen
zijn.
Mevrouw Manshanden zal voor stemmen met de kanttekening dat de fractie bezwaar
heeft tegen de aantallen woningcontingenten en het ontbreken van het thema
ecologie.
Het initiatiefvoorstel wordt aangenomen met de stemmen van CDA (6), PvdA (2),
PW2010 (1), BAMM (1), CU (1), GL (1), GB (5), VVD (5) voor en PWF (1), D66 (2)
tegen. (totaal 22 stemmen voor en 3 stemmen tegen).

7

Moties vreemd aan de orde van de dag
De heer G. Mos (D66) dient mede namens R. Manshanden (GL), S. Zeilemaker (PWF),
S. Visser (CU) en A. van der Geest (PW2010) een motie vreemd aan de orde van de
dag in betreffende een oproep aan wethouder Van Langen om haar functie als lid van
Provinciale Staten uiterlijk eind mei neer te leggen (bijlage 2).
De heer Plekker verzoekt om schorsing. Na de schorsing deelt de heer Plekker mee
dat zijn fractie begrip heeft voor de motie, maar dat de fractie genoegen neemt met
de reactie van wethouder Van Langen.

Pagina 3
Stemverklaringen:
De heer Mosch zal tegen de motie stemmen, al deelt hij de zorgen van de indieners
van de motie. De reactie van de wethouder geeft hem echter voldoende vertrouwen.
Mevrouw Van den Bosch zal tegen de motie stemmen en verwijst naar de argumenten
van de vorige spreker. Zij vindt een motie een te zwaar middel om de wethouder
dwingend te sturen.
De motie wordt verworpen met de stemmen van PWF (1), PW2010 (1), CU (1), GL (1),
D66 (2) voor en CDA (6), PvdA (2), BAMM (1), GB (5), VVD (5) tegen. (totaal 6
stemmen voor en 19 stemmen tegen).

8

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van de raad van 7 juni 2018.
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