BESLUITENLIJST
VAN DE extra OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD,
op 11 mei 2022 – 19:30 uur
Aanwezig:
de voorzitter:
de griffier:

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

de raadsleden:

GBO-fractie:

dhr. D.E.W. Horsthuis-Tangelder dhr. H.W.G.M. Vreman, dhr.
A.H. Post, dhr. P.R. de Vries, dhr. J.G.M. van der Heijden,
mevr. E.C. Patelias-Pieks (vanaf 19.50 uur) en mevr. J.M.
Huisman
CDA-fractie: Dhr. W.H. Hol, dhr. R.B.H. Beune, dhr. M.J. van Baak, Dhr.
L.Consoli, dhr. M.R.M. Markus, dhr. H.J. Mulder en mevr.
M.J. Mulder.
D66-fractie:
mevr. M.A.C. de Vries, mevr. J.T.A. Hanekamp-Janssen en
mevr. J.L. Termorshuizen
BOB-fractie: dhr. G.J.M. op de Weegh, mevr. D.J.M. Vennis en dhr. A.
Noordermeer.
VVD-fractie: dhr. K. Grimm en mevr. J. Rouwenhorst
GL-fractie:
dhr. A.T.L. van den Dam, mevr. C.J. Bruinsma en dhr. E.H.A.
Roze
PvdA-fractie: dhr. E. Elbers
CU-fractie:

Collegeleden:
Overige aanwezigen:

Mevr. A. Hollander (plv. gemeentesecretaris), mevr. C.M.V. Wartes-de Boef,
Dhr. A.W. Schoneveld (GBO), Dhr. T. Hoffmann (GL) en H. van der Weijden
(CDA)

Afwezig:

mevr. G. Maaijen (CU), dhr. P.W. de Waard (VVD), dhr. A.H. Veraart (GBO)
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Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
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Vaststelling agenda
Er ligt een verzoek om de benoeming van 2 burgerleden (CDA en GBO) toe te voegen
aan de agenda. De voorzitter stelt voor dit als laatste punt voor de sluiting toe te voegen.
Dhr. Barends heeft zich gemeld als inspreker voor het coalitieprogramma, de voorzitter
stelt voor om hem bij agendapunt 4 het woord te geven.
De aangepaste agenda wordt vastgesteld.
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1

Mededelingen

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
4

Coalitieprogramma 2022-2026
Dhr. Barends spreekt kort in over het voorliggende coalitieprogramma.
*Dhr. Horsthuis-Tangelder (formateur) zegt toe bij de behandeling van de begroting met
de raad in gesprek te gaan waar de kosten voor de 5e wethouder op geschreven kunnen
gaan worden. Dan is er ook meer bekend welke opgaven er liggen. Bij de bespreking
van de kadernota wordt er gesproken over een voorzet van de richting.
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Benoeming en afleggen eed/belofte wethouders
Voorzitter van de commissie geloofsbrieven geeft aan dat de geloofsbrieven van de
heren Post, Hol, Van den Dam en Horsthuis-Tangelder aan de aan de in de
gemeentewet gestelde eisen voldoen.
Mevr. Teunissen is geen ingezetene van de gemeente Overbetuwe wat volgens artikel
36a wel een vereiste is voor het wethouderschap. De raad kan hiervoor een ontheffing
verlenen. De commissie ziet dan ook geen belemmering voor de benoeming van alle 5
de kandidaat wethouders, mits de raad mevr. Teunissen deze ontheffing verleend.
Mevr. Teunissen geeft aan niet voornemens te zijn binnen om op korte termijn naar
Overbetuwe te verhuizen.
De voorzitter benoemt de volgende 3 raadsleden voor het stembureau; de heren Elbers,
Van der Heijden en Roze.
Uitslag stemming:
Dhr. Horsthuis-Tangelder – 26 stemmen voor
Dhr. Post – 26 stemmen voor
Dhr. Hol – 26 stemmen voor
Dhr. Van den Dam – 26 stemmen voor
Mevr. Teunissen – 24 stemmen voor en 2 stemmen tegen
BOB stemverklaring: Dhr Horsthuis-Tangelder heeft op mijn eerste vraag antwoord
gegeven. Dit was niet helemaal het antwoord wat ik wou horen, maar het was wel ruim
voldoende om de twijfel weg te nemen. Op de tweede vraag over de financiering, de
kadernota gaat hier helderheid geven dus er komt nog een keer een herkansing. En wie
is BOB om het te laat aanleveren van het raadsvoorstel anders te zien dan een incident.
De heren Horsthuis-Tangelder, Hol, Post en Van den Dam en mevr. Teunissen nemen
hun benoeming als wethouder van Overbetuwe aan.
De voorzitter neemt van de 5 wethouders eed of belofte af.
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Onderzoek geloofsbrieven, benoeming en afleggen eed/belofte raadsleden
Voorzitter van de commissie geloofsbrieven geeft aan dat de geloofsbrieven van de
voorgestelde leden aan de in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. En adviseren ze
toe te laten als lid van de raad van Overbetuwe.
De raad gaat unaniem akkoord met de toelating tot de raad van de leden:
- Mevr. Wartes- de Boef
- Dhr. Schoneveld
- Dhr. Hoffmann
- Dhr. Van der Weijden
De voorzitter neemt de eed/belofte af.
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Benoeming burgerleden GBO en CDA
De raad gaat unaniem akkoord met de benoeming van burgerleden:
- Mevr. Berends (GBO)
- Mevr. Versluis (CDA)
De voorzitter neemt de belofte af bij mevr. Berends en geeft aan dat mevr. Versluis een
schriftelijke verklaring heeft afgegeven.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.36 uur.

Aldus vastgesteld ter openbare vergadering van 21 juni 2022
DE RAAD VOORNOEMD
De griffier,

De voorzitter,

Drs. D.E. van der Kamp

R.P. Hoytink-Roubos.
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