Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst besloten raadsvergadering 31 mei 2018
Raadzaal Stadhuis Nijkerk, aanvang 19.30 uur
Aanwezig:
De voorzitter: G.D. Renkema, de griffier: A.G. Verhoef-Franken, de leden: N. Aboyaakoub-Akkouh (PRO21),
T.J. Blankesteijn (CDA), A.M. Boer (ChristenUnie-SGP), H.J. Bokkers (CDA), A.C.J. de Bruin (PRO21), H.L.
Dijksterhuis (ChristenUnie-SGP), T. Doornhof-Molenaar (CDA), J.C.Doppenberg (VVD), F.G. van DrieDavelaar (CDA), M. van Elteren (De Lokale Partij), R.A.W. Horst (De Lokale Partij), R. van Hussel (VVD), A.
Klompenhouwer (De Lokale Partij), M.T. Lanting-van Rhee (ChristenUnie-SGP), P.M.C. van Loozen (De
Lokale Partij), I.H. Moes (PRO21), W. Oosterwijk (ChristenUnie-SGP), D. Palm (ChristenUnie-SGP), J. van
Ruler (CDA), N.G. Staal (VVD), H.W. Stuive (CDA), W.H. van Veelen (PRO21), B. Veldhuizen (CDA), L.J.M.
de Wals (PRO21), P.M. van de Weijer-Feuerstein (CDA), B. van der Woerd (VVD);
de wethouders: M.L.C. Klein-Schuurs; de raadsleden N. Aboyaakoub-Akkouh, P.M.C. van Loozen en W.H.
van Veelen zijn tevens in functie als wethouder (conform Gemeentewet 13.2);
de commissieleden: J.G. Krook (VVD) en R.J.M.L. Ruesen (PRO21);
plv. griffier M.L. de Jong; gemeentesecretaris G. van Beek
Afwezig: J. van Putten (ChristenUnie-SGP).

1. Heropening vergadering, besluit over beslotenheid
De vergadering wordt heropend.
De voorzitter geeft aan dat het college een voorstel voor het toekennen van een ereburgerschap aan de
raad wil voorleggen. Omdat dit niet bekend mag worden tot het moment van kennisgeving aan betrokkene,
wordt de raad verzocht om in beslotenheid te vergaderen, op grond van artikel 25, lid 1 van de
Gemeentewet.
De raad besluit om in beslotenheid te vergaderen. Daarmee is geheimhouding opgelegd aan alle
aanwezigen over alles wat is behandeld in deze vergadering.
2. Verlenen ere-burgerschap
De raad besluit om geheimhouding op te leggen op het raadsvoorstel en concept-raadsbesluit, conform
artikel 25, lid 1 Gemeentewet. De raad besluit tevens dat deze geheimhouding geldt tot het moment waarop
het ereburgerschap aan betrokkene bekend wordt gemaakt.
De raadsleden krijgen vervolgens gelegenheid om het voorstel te lezen.
De raad besluit unaniem en conform voorstel om aan de heer G. van den Tweel het ereburgerschap van de
gemeente Nijkerk te verlenen.
3. Sluiting
De vergadering wordt om 19.44 uur gesloten.
Opgesteld te Nijkerk 1 juni 2018,
de griffier,

de voorzitter,

A.G. Verhoef-Franken

mr. drs. G.D. Renkema
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