VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE MAASDONK
OP 30 SEPTEMBER 2014 OM 21.15 UUR IN HET GEMEENTEHUIS TE GEFFEN
Aanwezig zijn de leden:
Namens Dorpsbelangen
Namens Partij Maasdonk
Namens het CDA
Namens Dorp Vinkel
Namens VPM
Voorzitter
Griffier
Genodigden

mevrouw H.H.M.C.E. van Bergen, de heer J.A.M. Voermans, mevrouw
A.M.P. van Gerven - van Nistelrooij en de heer A.C.M.M. Romme
de heer H.A.M. Heijmans, de heer H.G.M.M. Langens, de heer C.H.W. Ottens en de heer P.H.W.M. Roozen
de heer M.A.M.M. van der Doelen, de heer W.P. van Koert, de heer W.T.M.
van Os en mevrouw J.J. Schneider – Teering
de heer J.Th.M. van Hoek
de heer H.P.L.M. Hendriks en de heer G.P.M. Kézér

Verslag
Publiek

burgemeester R.H. Augusteijn
mevrouw N. Collombon
de heer B.H.M. Brands, Mevrouw J.G.J. Moon – Van der Biezen en de heer
M.J.M. van de Ven
Verslagbureau More Support - Wamel
tien personen

Afwezig m.k.:

N.v.t.

ALGEMEEN GEDEELTE

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De voorzitter opent de vergadering om 21.15 uur. Deze extra vergadering wordt met instemming van de
raad gehouden om de geheimhouding op de notulen van de niet-openbare raadsvergadering van 2 september 2014 op te heffen.
De notulen zijn eerder in de niet-openbare raadsvergadering op 30 september na afloop van de reguliere
raadsvergadering van 30 september 2014, vastgesteld.
Mevrouw Schneider vraagt zich af of dit deel dan niet daadwerkelijk openbaar moet zijn. In een openbare
vergadering is immers de aanwezigheid van publiek gebruikelijk.
De voorzitter geeft aan dat het opheffen van de geheimhouding ook formeel tijdens de reguliere openbare
vergadering op 28 oktober kan plaatsvinden. Het publiek is er immers niet van op de hoogte dat dit punt
vandaag wordt behandeld.
De heer Voermans suggereert om het aangepaste verslag op 28 oktober te agenderen.
De voorzitter kan zich in deze suggestie vinden. Hij suggereert om het verslag heden in principe vast te
stellen, waarna de wijzigingen, zoals ingebracht door de heer Roozen zullen worden verwerkt, en de formele vaststelling van het gewijzigde verslag tijdens de eerstvolgende openbare vergadering zal plaatsvinden.
De heer Langens wijst er op dat deze werkwijze ongebruikelijk is. Normaliter worden wijzigingsvoorstellen
tijdens de vergadering geaccordeerd en wordt het verslag – daarmee rekening houdend – gewoon formeel vastgesteld. De werkwijze is niet dat het gewijzigde verslag dan opnieuw aan de Raad wordt
voorgelegd. Partij Maasdonk vraagt om niet af te wijken van de gebruikelijke werkwijze bij vaststelling
van een raadsverslag.
De voorzitter is van mening dat met een hernieuwde agendering meer recht wordt gedaan aan de toevoegingen waar de heer Roozen tijdens de vergadering van heden om heeft verzocht. Feit is voorts dat deze
openbare vergadering niet vooraf is aangekondigd, terwijl dit bij een openbare vergadering wél dient te ge-
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beuren. Weliswaar kan hiervan worden afgeweken, maar in formele zin is het voorstel van Dorpsbelangen
beter.
De heer Langens volgt de denklijn van het CDA. Als het verslag van de besloten vergadering tijdens een
volgende openbare vergadering wordt vastgesteld, had dit ook tijdens de openbare vergadering van 23
september kunnen gebeuren.
De voorzitter inventariseert via handopsteken de mening van de raad wat betreft de agendering van het
verslag van de openbare vergadering in de raad van 28 oktober 2014. Hij concludeert dat de vergadering
geen in principe vaststellling van het verslag wenst en het verslag niet opnieuw geagendeerd wordt op 28
oktober.
2. OPHEFFEN GEHEIMHOUDING NOTULEN (RAAD/14-00144)
BESLUIT: De Raad besluit de geheimhouding op te heffen van de notulen van de extra nietopenbare raadsvergadering van 2 september 2014.
3. AFRONDING EN SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Aldus gewijzigd / ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 28 oktober 2014.

, voorzitter

, griffier
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