Besluitenlijst openbare extra besluitvormende raadsvergadering
op 23 september 2014 van 19.30 tot 23.20 uur

Aanwezig zijn:
namens het CDA:
de heer ing. M.A.M.M. van der Doelen, de heer W.P. van Koert , de heer W.T.M. van Os,
mevrouw J.J. Schneider-Teering
namens Partij Maasdonk:
de heer H.A.M. Heijmans, de heer H.G.M.M. Langens, de heer C.H.W. Ottens,
de heer P.H.W.M. Roozen
namens Dorpsbelangen:
mevrouw H.H.M.C.E. van Bergen, mevrouw A.M.P. van Gerven, de heer A.C.M.M. Romme,
de heer J.A.M. Voermans
namens VPM:
de heer H.P.L.M. Hendriks, de heer G.P.M. Kézér
namens Dorp Vinkel:
de heer ing. J.Th.M. van Hoek
voorzitter
griffier
genodigden

:
:
:

de heer drs. R.H. Augusteijn, burgemeester
mevrouw drs. M.J.H.N. Collombon
mevrouw J.G.J. Moon- van der Biezen de heer B.H.M. Brands,
de heer M.J. van de Ven,

publiek

:

10 personen

afwezig m.k.

:

n.v.t.

Eventuele stemmingen vangen aan bij: de heer Romme

Besluitvormend gedeelte

6.

Memorandum feitenonderzoek, bestemmingsplan “Heiduinen” en “notulen
collegevergaderingen” (Raad/14-00140)
Besluit: het vertrouwen in wethouder J. Moon – Van der Biezen op te zeggen.
Motie inzake het opzeggen vertrouwen in wethouder Moon – Van der Biezen
(bijlage A):
De raad van Maasdonk in vergadering bijeen d.d. 23 september 2014,
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Gehoord hebbend:
- de beraadslagingen bij de bespreking van het memorandum feitenonderzoek,
bestemmingsplan “Heiduinen”en “notulen collegevergaderingen”.
- tot de conclusie is gekomen dat niet langer vertrouwen meer is in wethouder J.
Moon – Van der Biezen.
Besluit: het vertrouwen in wethouder J. Moon – Van der Biezen op te zeggen.
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie ingediend door de fracties Dorpsbelangen, CDA, VPM en Dorp Vinkel
wordt – na hoofdelijke stemming - met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen
aangenomen.
De motie “integriteit wethouder Van de Ven” ingediend door Partij Maasdonk wordt
– na hoofdelijke stemming – met 4 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen
(bijlage B).

Afronding en sluiting
7.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur.

Maasdonk, d.d.
De griffier,
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