DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering
van 6 mei 2014
Plaats:
Datum:
Tijd:
Presentielijst
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Afwezig:
College:

Smeltkroes (Maarheeze)
22 april 2014
20.30 uur
M.M.D. Vermue - Vermue
P.J.F. Bemelmans
K. Boonen, J. van Tulden, A. Oud, E. de Graaf, K. van Laarhoven, T. Dijkmans
(Cranendonck Actief!)
P. Beerten, L. Bruggink - van der Steen, C. van Rooij, M. Beliën, J. Derks (ELAN)
F. Kuppens, A. van der Weiden, J. van Happen, M. Kleine (CDA)
F. van der Wiel, M. Beenackers - van Poppel (PvdA)
S. den Breejen, J. Drieman (VVD)
M. Vermue, P. Beerten, F. Strik, C. Meuwissen

Aantal raadsleden : 19
Deze besluitenlijst is een weergave van door de gemeenteraad genomen besluiten en toezeggingen die door het
college zijn gedaan. Van de bijeenkomst is een digitaal geluidsverslag gemaakt. Dit kan worden nageluisterd via
het Raadsinformatiesysteem op de website van gemeente Cranendonck,
https://portal.companywebcast.com/cranendonck of na afspraak op de griffie. De griffie is telefonisch bereikbaar
via 0495 – 43 11 34

1.

Opening / trekking van het stemmingnummer
Stemmingen beginnen bij de heer Van Laarhoven.

2.

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Presentatie Raadsprogramma “Samen Vooruit”
De heer Boonen geeft een toelichting op het proces dat heeft geleid tot de vorming van de
coalitie en de totstandkoming van het concept raadsprogramma “Samen Vooruit”.

4.

Raadsvoorstel: Benoeming wethouders

De heer den Breejen meldt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven dat er
geen beletselen zijn om de voorgedragen personen te benoemen als wethouder.
Op voorstel van de voorzitter stemt de raad er mee in dat de stemming over de
benoeming wordt samengevat op één stembrief.
De voorzitter benoemt mevrouw Van Happen en de heer Derks als stemcommissie.
Besluitvorming:
Er zijn 19 stembrieven ingeleverd. Er is 1 stembrief ongeldig.
De heer Van Tulden wordt benoemd met 17 stemmen voor en 1 stem tegen.
De heer Kuppens wordt benoemd met 18 stemmen voor.
Mevrouw Meuwissen wordt benoemd met 18 stemmen voor.
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5.

Installatie van de benoemde wethouders
De voorzitter nodigt de benoemde wethouders uit om de eed of verklaring en belofte af te
leggen indien zij hun benoeming aanvaarden.
De heer Van Tulden en de heer Kuppens leggen de eed af.
Mevrouw Meuwissen legt de verklaring en belofte af.
De voorzitter bedankt de heren Beerten en Strik bij hun afscheid als wethouder en heet de
nieuw benoemde wethouders van harte welkom.

6.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck
in de openbare vergadering d.d. 6 mei 2014.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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