BESLUITENLIJST
VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD,
op 14 april 2020 – 19.30 uur
Aanwezig:
de voorzitter:
de griffier:

mevr. R.P. Hoytink-Roubos
mevr. drs. D.E. van der Kamp

Afwezig:
de raadsleden:

CDA-fractie:

dhr. R.B.H. Beune, dhr. L. Consoli, dhr. D.J.T. Janssen
mevr. D.A. Kloosterman-van Kamperdijk, mevr. A.J. Versluis,
dhr. M.J. van Baak, dhr. F.H.J.A. van der Linden, dhr. M.R.M.
Markus, dhr. H.J. Mulder.
GBO-fractie: dhr. H.W.G.M. Vreman, mevr. E.C. Patelias-Pieks, dhr. A.H.
Post, dhr. P.R. de Vries
GL-fractie:
dhr. H. Krijgsman, mevr. C.J. Bruinsma, Dhr. A.T.L. van den
Dam, mevr. C. van Kerkhof
D66-fractie:
dhr. R. Eefting, mevr. M.A.C. de Vries, dhr. J.J.M. van den
Moosdijk, mevr. J.T.A. Hanekamp-Janssen
VVD-fractie: dhr. P.W. de Waard, dhr. K. Grimm, mevr. J. Rouwenhorst
BOB-fractie: mevr. D.J.M. Vennis, dhr. G.J.M. op de Weegh,
PvdA-fractie: dhr. E. Elbers, mevr. C.E.M. de Boer
CU-fractie:
mevr. J.J. van Brakel-Huijgen

Collegeleden:

dhr. R.W.M. Engels, dhr. W.H. Hol, dhr. D.E.W. Horsthuis-Tangelder, mevr.
B.E. Faber-de Lange.

Overige afwezigen:

dhr. M.F.H. Knaapen en mevr. M. Vincent
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Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en concludeert dat er vanavond geen
raadsleden aanwezig zijn. Vanwege de landelijke crisissituatie door het coronavirus
verlopen ook de politieke vergaderingen anders dan normaal. Ook voor de
gemeenteraadsleden geldt, blijf zo veel mogelijk thuis. Daarnaast wil de gemeenteraad
dat onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zo min mogelijk last
hebben van vertraging in besluitvorming hierdoor. Daarom hebben de fractievoorzitters
ingestemd om voor nu een pragmatische aanpak te kiezen voor een zevental
hamerstukken. Volgens de gemeentewet moet de helft van de raadsleden plus 1
aanwezig zijn om juridisch houdbare besluiten te kunnen nemen. In het geval van
Overbetuwe zijn dat dus 15 van de 29 raadsleden. Er is zoals afgesproken met de
fractievoorzitters vandaag geen enkel raadslid aanwezig. Daarom kan er ook niet
vergaderd worden. De gemeentewet stelt daarentegen geen minimum aan het aantal
raadsleden dat nodig is om een besluit te nemen in een tweede raadsvergadering met
dezelfde agendapunten. In die tweede vergadering besluiten de dan aanwezige
raadsleden over de geagendeerde punten. Ook als dit er minder dan 15 zijn. Ik schrijf
daarom bij deze een raadsvergadering uit voor 15 april 2020 om 19.30 uur. Daar zullen
dezelfde punten op de agenda staan als vandaag.
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1

Hart van Heteren en herinrichting openbare ruimte centrumplan

3

Vaststellen bestemmingsplan Herveld, Tuyn van Limes

4

Investeringsvoorstel zonnepanelen door middel van SDE + subsidie op het
gemeentelijk vastgoed

5

Nota van uitgangspunten sport- en beweegbeleid

6

Verlening ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Engels

7

Ontslag en benoeming burgerleden

8

Controleverslag verantwoording fractievergoeding

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.33 uur.

Aldus vastgesteld ter openbare vergadering van 12 mei 2020
DE RAAD VOORNOEMD
De griffier,

De voorzitter,

Drs. D.E. van der Kamp

R.P. Hoytink-Roubos.
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