Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Valkenswaard, gehouden op donderdag 17 mei 2018 om 20.00 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis.
Aanwezigen
Voorzitter:
dhr. A.B.A.M. Ederveen.
Griffier:
mw. C. Miedema.
Raadsleden: mw. G.H.M. van Asten-Velter, dhr. B.F.B.J. Bots, dhr. A.W.C.B. van Daal,
dhr. R.T.M.M. van Dijk, dhr. T.P.T.H. Geldens, dhr. D.F.W.A. Gerlings,
dhr. H.H.A.J. van Hees, dhr. F.J.P.M. Jansen, dhr. H.J.A. Jonkers,
dhr. J. Kerkhoff, mw. M.Th.C. Maas-Jacobs, mw. S.M.J. Peeters,
dhr. P.H.A.M. Plompen, dhr. P. van Rijswijk, mw. R.A.M.B. Smulders,
dhr. P.C.N.M. van Steensel, mw. M.H. Theus, mw. A.J. Valkhof-Theuws,
dhr. W.A. Verhoeven, dhr. P.D. Visser, mw. S.B.N.E. van Vlerken.
Wethouders (demissionaire):
dhr. E. H. Buiter, dhr. M.J.A. Bax en mw. H.G. Tindemans-van Tent.
Afwezig:
Raadsleden: dhr. F.J. H.M. Emmerik
Wethouders (demissionaire):
dhr. M.T.G.M. Wijnen.
1.1 Opening
De voorzitter, de heer Ederveen, opent de vergadering.
1.2 Vaststellen van de agenda
Fractie H&G kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over De
Boodschappenmand. Deze motie van de fracties H&G, VL, CDA, PvdA, SvV en VV wordt
geagendeerd als eerste bespreekstuk.
1.3 Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 17 en 19 april
2018
Deze besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
2.5 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake De Boodschappenmand
Aan de orde is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fracties
H&G, VL, CDA, PvdA, SvV en VV met als dictum: “verzoekt het college,
De huidige locatie van de boodschappenmand na 1 augustus geschikt te houden/of
maken voor tijdelijk gebruik na 1 augustus en binnen 6 maanden met een voorstel naar
de raad te komen voor een structurele oplossing voor de huisvesting en vorm van de
boodschappenmand in Valkenswaard”.
Deze motie wordt aanvaard met 17 stemmen voor (fracties H&G, VL, CDA, PvdA, SvV,
D66 en VV) en 2 stemmen tegen (fractie VVD). De leden dhr. Geldens en mevr. Theus
onthouden zich van stemming in verband met mogelijke benoeming tot wethouder.
2.1 Voorstel inzake benoemen leden auditcommissie en werkgeverscommissie
en benoemen van voorzitter en plv. voorzitter raadscommissie en wnd.
voorzitter gemeenteraad
De stemming over het voorgesteld besluit vindt schriftelijk plaats. Voorafgaand aan de
stemming benoemd de voorzitter de leden van S.B.N.E. van Vlerken, H.H.A.J. van Hees
en P. van Rijswijk tot lid van het stembureau.
De stemmingen worden samengevat op één stembriefje.

1 van 3

Het stembureau meldt dat de volgende besluiten zijn genomen:

met 21 stemmen voor zijn dhr. A.W.C.B. van Daal, dhr. P.C.N.M. van Steensel, dhr.
D.F.W.A. Gerlings, dhr. H.J.A. Jonkers, mevr. S.B.N.E. van Vlerken, dhr. P. van
Rijswijk, dhr. F. Emmerik en J. Kerkhoff benoemd tot lid van de Auditcommissie;

met 21 stemmen voor zijn de 8 fractievoorzitters benoemd tot lid van de
Werkgeverscommissie;

met 21 stemmen voor is dhr. W.A. Verhoeven benoemd tot voorzitter van de
raadscommissie en wnd. voorzitter van de gemeenteraad;

met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen is dhr. F.J.P.M. Jansen benoemd tot plv.
voorzitter van de raadscommissie.
2.2 Voorstel inzake benoemen lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven
De stemming over deze benoeming gebeurt schriftelijk. Het stembureau meldt het
volgende besluit:
Met 21 stemmen voor is burgemeester Ederveen benoemd als afgevaardigde namens de
gemeente Valkenswaard in het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven
(MRE).
2.3 Initiatiefvoorstel fracties H&G, CDA en PvdA inzake benoemen wethouders
De voorzitter meldt dat hij, conform het bepaalde in art. 8 Reglement van Orde, een ad
hoc commissie “Benoembaarheid wethouders” heeft ingesteld, bestaande uit de leden
van S.B.N.E. van Vlerken, H.H.A.J. van Hees en P. van Rijswijk.
De ad hoc commissie “Benoembaarheid wethouder” brengt schriftelijk advies uit over de
benoembaarheid van de wethouders. Het advies luidt als volgt:
“De Commissie Benoembaarheid Wethouders, bestaande uit de raadsleden dhr. Van
Hees, mevr. Van Vlerken en dhr. Van Rijswijk heeft vanmiddag (17 mei 2018) kennis
genomen van de documenten en informatie die door de kandidaat wethouders is
aangereikt in verband met hun benoeming. Onder andere heeft de commissie
kennisgenomen van de rapportages van Necker Naem inzake de integriteitsonderzoeken.
De commissie is tot de conclusie gekomen dat er geen wettelijke belemmeringen bestaan
tegen de voorgenomen benoemingen. Ook zijn er geen belemmeringen op basis van art
8, lid 4 van het Reglement van Orde. Wel wil de commissie nadrukkelijk aandacht vragen
voor de volgende zaken:
Dhr. Geldens
Dhr. Geldens is voornemens de activiteiten van zijn eenmansbedrijf voort te zetten.
Formeel is dit mogelijk, maar de commissie vraagt de voorzitter van het college B&W
nadrukkelijk om in de eerste collegevergadering heldere en duidelijke afspraken te
maken over de activiteiten van dit eenmansbedrijf.
Dhr. Geldens is voornemens voorzitter van het Rode Kruis, afdeling Valkenswaard/A2
gemeenten te blijven. Formeel is dit mogelijk, maar de commissie vraagt de voorzitter
van het college B&W nadrukkelijk om in de eerste collegevergadering heldere en
duidelijke afspraken te maken over de voortzetting van dit voorzitterschap.
Mevr. Theus
Mevr. Theus is voornemens bezoldigd bestuurslid van Stichting Kapellerput te blijven.
Formeel is dit mogelijk, maar de commissie vraagt de voorzitter van het college B&W
nadrukkelijk om in de eerste collegevergadering heldere en duidelijke afspraken te
maken over deze nevenactiviteit. Temeer, omdat niet is uitgesloten dat deze Stichting op
termijn activiteiten in Valkenswaard ontplooit.
Dhr. Marchal
Dhr. Marchal is voormalig gemeentesecretaris Valkenswaard. Als gemeentesecretaris
heeft hij in een hiërarchische relatie tot het gemeentepersoneel gestaan. De commissie is
van oordeel dat dit mogelijk impact heeft op de relatie wethouder – medewerker. De
commissie vraagt de voorzitter van het college B&W nadrukkelijk om in de eerste
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collegevergadering dit punt uitgebreid te bespreken en te monitoren of de verhouding
wethouder – medewerker steeds de juiste blijft”.
Het voorgesteld besluit wordt puntsgewijs in stemming gebracht. De stemming over
beslispunt 3 vindt schriftelijk plaats.
De volgende besluiten worden genomen:
1.
2.

met algemene stemmen wordt het aantal wethouders bepaald op drie;
met algemene stemmen wordt de tijdsbesteding van de drie wethouders bepaald op
100%;
3. de stemming over de kandidaat wethouders gebeurt in drie schriftelijke stemmingen.
Steeds na elke stemming meldt het stembureau de uitslag. De volgende besluiten
worden gemeld:
 met 20 stemmen voor en 1 stem tegen is besloten dhr. T.P.T.H. Geldens tot
wethouder te benoemen;
 met 15 stemmen voor en 6 stemmen tegen is besloten dhr. C. Marchal tot
wethouder te benoemen;
 met 21 stemmen voor is besloten mevr. M.H. Theus tot wethouder te benoemen.
De drie benoemde wethouders verklaren mondeling de benoeming aan te nemen.
Vervolgens leggen de wethouders conform het bepaalde in art. 41a Gemeentewet de eed
/ verklaring en belofte af. Dhr. T.P.T.H. Geldens en dhr. C. Marchal leggen de eed af.
Mevr. M.H. Theus legt de verklaring en belofte af.
2.4 Onderzoek geloofsbrieven en installatie raadsleden J.C.H. (Jos) Roothans en
P.M.A.M. (Peter) vissers
De voorzitter stelt met instemming van de raadsleden de volgende commissieleden aan
om de geloofsbrieven van raadsleden dhr. J.C.H. Roothans en dhr. P.M.A. M. Vissers te
onderzoeken: S.B.N.E. van Vlerken, H.H.A.J. van Hees en P. van Rijswijk.
Na een schorsing van 5 minuten meldt de commissie dat dhr. J.C.H. Roothans en dhr.
P.M.A. M. Vissers zonder bezwaar toegelaten kunnen worden tot de raad.
Dhr. J.C.H. Roothans en dhr. P.M.A. M. Vissers worden door de voorzitter van de raad
geïnstalleerd. Zij leggen conform het bepaalde in art. 14 Gemeentewet de verklaring en
belofte af.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering
van 7 juni 2018.
de raadsgriffier,

drs. C. Miedema

de voorzitter,

drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester
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