Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 22 juni 2017
Besloten gedeelte
Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: E. ALofs-van den Boogaard
(CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD/Leefbaar Uden); M. van Bergen
(SP); J.P. van Deursen (SP); D. Bozkurt (Fractie Bozkurt); G. Bus (SP); M. de Groot-Arts (CDA); J. Hens
(VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); A.M. Kamp (VVD/Leefbaar Uden); F. Kersten (D66); J. Ketting
Olivier (Jong Uden); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); K. Schiffer (Jong Uden); T.
Segers (SP); R. Sour (Jong Uden); G. van den Wijngaard (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVDLeefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de
wethouders: R. Peerenboom; G. van Heeswijk; M. van Merwerode; G. Overmans;
Afwezig: I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); R. Geerders (Gewoon Uden); J. Timmers (CDA);
F. van den Berg (wethouder);
Kenmerk

Omschrijving

1

Opening

2

Beslissing of met gesloten deuren wordt vergaderd (artikel 23, lid 3
Gemeentewet)
Op voorstel van de voorzitter zijn de deuren gesloten. Hij legt uit waarom hij
van oordeel is dat met gesloten deuren wordt vergaderd.
De raad wordt gevraagd of hij hiermee kan instemmen. Daarna wordt de raad
gevraagd of hij kan instemmen met de aanwezigheid van de medewerkers van
de griffie, mw. Breeuwer en de heer Wouters en met de aanwezigheid van de
ambtelijke ondersteuning, dhr. Smarius, mw. Kemperman, dhr. Meijhuizen,
mw. Van Hoof en dhr. Francissen.

Besluit
De raad besluit op advies van de voorzitter unaniem dat met gesloten deuren
wordt vergaderd. De raad stemt in met de aanwezigheid van ambtelijke
ondersteuning.

Toelichting
De heer Geerders verlaat de vergadering.
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Raadsadvies Voorbereidingsbesluit Uden-Noord (2017/13145)
Het raadsadvies wordt uitgereikt. De wethouder geeft kort uitleg over het
advies waarna de raad een korte leespauze krijgt.
De raad wordt gevraagd of hij kan instemmen met het raadsadvies.
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Besluit
De raad besluit unaniem conform het advies.
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Beslissing over openbaarmaking besluitenlijst besloten raadsvergadering
(artikel 23, lid 4 Gemeentewet en artikel 45 Reglement van Orde).
Gelet op artikel 23, lid 4 Gemeentewet en in afwijking van artikel 45 RvO wordt
de raad voorgesteld te besluiten dat de concept besluitenlijst van deze
besloten raadsvergadering openbaar is vanaf het moment waarop de
geheimhouding komt te vervallen en dat de formele vaststelling van de
besluitenlijst in de eerstvolgende openbare raadsvergadering plaatsvindt.

Besluit
De raad besluit unaniem dat de concept besluitenlijst van deze besloten
raadsvergadering openbaar is vanaf het moment waarop de geheimhouding
komt te vervallen en dat de formele vaststelling van de besluitenlijst in de
eerstvolgende openbare raadsvergadering plaatsvindt. Als de geheimhouding
er eerder af kan, ontvangen de aanwezigen hierover een mail.
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Sluiting

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 juli 2017
De griffier

de voorzitter

Drs. G.B. Gnodde

Drs. H.A.G. Hellegers

