Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum

19-04-2018

Toelichting

Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: E. ALofs –van
den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); M. van den Bosch
(CDA); M. van Bergen (SP); T. Daanen (Gewoon Uden); L. Deijnen (Gewoon Uden); J.P.
van Deursen (SP); M. Everling (SP); K. Francken (Jong Uden); R. Geerders (Gewoon
Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); M. Kappé (Groen Links); T. Kardol (UdenPlus);
C. Keizer (UdenPlus); M. Klijs (Gewoon Uden); J. van Lanen (Jong Uden); M. van
Merwerode (D66); G. Overmans (PvdA); J. Minten (CDA); P. van Orsouw (CDA); V.
Smits VVD-Leefbaar Uden); D. van Tiel (Jong Uden); E. Troost (Jong Uden); T. de
Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP);
Afwezig: T. Thenu (UdenPlus);
De wethouders: G. van Heeswijk; F. van Lankvelt; M. Prinssen; I. Verkuijlen;
Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden

1

Opening

2

Vaststelling agenda

Besluit
De raad stelt de conceptagenda met de volgende wijziging vast: agendapunt 8
wordt van de agenda gehaald.
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Beëdiging Marianne van Bergen als raadslid

4

Conceptbesluitenlijst raadsvergaderingen 28 en 29 maart 2018

Besluit
De raad stelt de twee conceptbesluitenlijsten ongewijzigd vast.
5

Vragenuur

6

Ingekomen stukken aan de raad

Besluit
De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen
stukken.
7

Afscheid wethouders
We nemen afscheid van de wethouders Peerenboom, Van den Berg, Van
Merwerode en Overmans

9

Presentatie en bespreking coalitieakkoord

Besluit
De raad besluit conform het advies met 19 stemmen voor van Jong Uden, CDA,
Gewoon Uden, VVD-Leefbaar Uden, PvdA en D66 én 7 stemmen tegen van SP,

Pagina 2
UdenPlus en GroenLinks.
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Benoeming wethouders
U benoemt op aanbeveling van de coalitiepartijen uw wethouders en bepaalt de
tijdbestedingsnorm. Het initiatiefvoorstel en conceptraadsbesluit voor de
benoeming zijn aangehangen. De procedure is als volgt:
1) de voorzitter stelt u voor drie raadsleden zitting te laten nemen in het
stembureau. Zij vormen tevens de commissie die straks de geloofsbrieven van
de benoemde wethouders en raadsleden onderzoekt (agendapunt 11);
2) u stemt schriftelijk over de benoeming van de voorgedragen wethouders.
Het stembureau ziet toe op het stellen van de stemmen. Dat gebeurt in de
vergadering.
3) bij een positieve uitkomst vraagt de voorzitter of dhr. Van Heeswijk, dhr.
Van Lankvelt, mw. Verkuijlen en dhr. Prinssen hun benoeming aanvaarden.

Besluit
De heren Zeegers, Geerders en mevrouw Alofs vormen het stembureau/ de
onderzoekscommissie. De voorzitter constateert dat er 26 stemmen zijn
uitgebracht. Er zijn drie blanco stemmen uitgebracht. Er is één stem op de heer
of mevrouw Peerenboom uitgebracht.
Er zijn 20 stemmen op de heer Van Heeswijk (Jong Uden) uitgebracht. De heer
Van Heeswijk is benoemd tot wethouder.
Er zijn 22 stemmen op de heer Van Lankvelt (CDA) uitgebracht. De heer Van
Lankvelt is benoemd tot wethouder.
Er zijn 22 stemmen op mevrouw Verkuijlen (Gewoon Uden) uitgebracht.
Mevrouw Verkuijlen is benoemd tot wethouder.
Er zijn 22 stemmen op de heer Prinssen (VVD-Leefbaar Uden) uitgebracht. De
heer Prinssen is benoemd tot wethouder.
De voorzitter constateert dat de heer Van Heeswijk, de heer Van Lankvelt,
mevrouw Verkuijlen en de heer Prinssen hun benoeming aanvaarden.
11

Onderzoek geloofsbrieven wethouders en nieuwe raadsleden
De commissie onderzoekt de geloofsbrieven van dhr. Van Heeswijk, dhr. Van
Lankvelt, mw. Verkuijlen en dhr. Prinssen. De commissie onderzoekt tevens de
geloofsbrieven van de door het stembureau tot lid van de raad benoemde
nieuwe raadsleden.
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Beëdiging wethouders
De voorzitter van de commissie brengt verslag aan u uit en doet u een voorstel
voor een besluit. Daarna beëdigt de voorzitter dhr. Van Heeswijk, dhr. Van
Lankvelt, mw. Verkuijlen en dhr. Prinssen.
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Besluit
De voorzitter van de onderzoekscommissie, de heer Zeegers (SP), deelt mee
dat de geloofsbrieven van de benoemde wethouders in orde zijn bevonden en
dat de kandidaten aan alle wettelijke eisen voldoen. De heren Van Heeswijk
(Jong Uden) en Prinssen (VVD-Leefbaar Uden) leggen de belofte aan. De heer
Van Lankvelt (CDA) legt de eed af. Mevrouw Verkuijlen (Gewoon Uden) legt de
eed af. De voorzitter feliciteert hen met de beëdiging tot wethouder.
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Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden
De commissie informeert en adviseert u over het aangehangen advies over de
toelating van nieuwe raadsleden. Na het horen van de commissie brengt de
voorzitter het toelatingsbesluit in stemming. Na de toelating beëdigt de
voorzitter de toegelaten nieuwe raadsleden.

Besluit
De raad besluit - op advies van de onderzoekscommissie - unaniem bij
hamerslag tot de raad toe te laten: mevrouw Karin Francken-Schiffer, de heer
Van Orsouw, de heer Hens en de heer Daanen. Zij leggen daarna de belofte af.
De voorzitter feliciteert hen met de toelating en installatie tot
gemeenteraadslid.
14

Sluiting

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 mei 2018
De griffier

de voorzitter

Drs. G.B. Gnodde

Drs. H.A.G. Hellegers

