Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum vergadering

:

21 april 2022

Aanwezige partijen

:

ABZ, AKT, CDA, D66, PvdA en VVD

Aanwezig (leden)

:

M.R.G. Adriaansen, M. Bakker, L.M. Bolders, A.C.M. Buijsen, M.M.E.
van Eekeren, A.P.C.M. Gelten, M.P. Groffen,
J.C.A. van der Ha, W.W.J.F. de Koning-Bogers, M.E. de Lange, A.M.
Mathijssen, M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts, J.A.C. Pijnen, C.A.J.M.
Rommens (vanaf 22.17 uur), V.M.H. Verkuijl (vanaf 22.17 uur),
L.J.C.L. de Vos (vanaf 22.17 uur), B. de Waal (vanaf 22.17 uur) L.P.C.
de Waal, E.C.M. van Wezel

Voorzitter
Griffier
Verder aanwezig

:
:
:

J.J.C. Adriaansen
C. Adriaanse
Portefeuillehouders: H.S. Kielman (tot 21.15 uur) en
J.P.M. de Waal (tot 21.15 uur)
Vanaf 19.30 uur als raadslid en vanaf 21.15 uur als portefeuillehouders:
J.M.A. van Agtmaal, L.G.M. van der Beek,
T.J.W. de Heer, M.P.M. Schuurbiers,

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

2

Installatie de heer M.M.E. van Eekeren
De heer M.M.E. van Eekeren legt de belofte af. Hij is reeds benoemd tot
raadslid van ABZ in de raadsvergadering van 30 maart.

3

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.

4

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 30 maart 2022
De besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 maart 2022 wordt
vastgesteld.

5

Mededelingen
-

De heer Gelten meldt als nestor van de gemeenteraad dat het Lief- en
Leedpotje leeg is. Bij een volgende bijeenkomst zal hij de bijdrage van
de raadsleden ophalen.

-

De heer Buijsen meldt dat hij het fractievoorzitterschap van ABZ
overneemt van de heer Schuurbiers die vandaag geïnstalleerd wordt
als wethouder.

-

De heer Bolders meldt dat hij het fractievoorzitterschap van AKT vanaf
22 april overdraagt aan de heer Mathijssen.

-

De heer Pijnen meldt dat hij het fractievoorzitterschap van CDA
overdraagt aan mevrouw Michielsen-Goyvaerts.

-

De heer De Heer meldt dat hij vanwege zijn installatie als wethouder
het fractievoorzitterschap van D66 overdraagt aan de heer Van der
Ha.

6

Ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

7

Debat over het Coalitieakkoord Stabiel en Daadkrachtig voor Woensdrecht
2022-2026

7.a

Verslag van de heer Theunis over zijn werkzaamheden als informateur en
formateur (5-7 min).
(In)formateur de heer Theunis geeft een toelichting over de gang van
zaken van de afgelopen maanden.

7.b

Fracties dienen eventuele moties technisch in.
Er worden geen moties ingediend.

7.c

Bespreking van het coalitieakkoord in 2 termijnen.
Het coalitieakkoord wordt in 2 termijnen besproken.

8

Gelegenheid tot het toespreken vanwege het afscheid van wethouders H.
Kielman en J.P.M. de Waal
Na 8 jaar wethouderschap neemt de heer De Waal afscheid. Hij wordt

door burgemeester Adriaansen toegesproken namens de raad. De heer
Van der Beek spreekt hem toe namens ABZ.

Na 4 jaar wethouderschap neemt de heer Kielman afscheid. Hij wordt ook
toegesproken door burgemeester Adriaansen namens de raad. De heer
Bakker spreekt hem toe namens de VVD.
9

Instellen van de stemcommissie
De stemcommissie bestaat uit Mevrouw Michielsen-Goyvaerts (voorzitter)
en de heren Mathijssen en Groffen (Leden).
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10

Benoeming wethouders
Besluit:

besluit:
1. Te benoemen tot wethouder de heer L.G.M. van der Beek wonende
te Huijbergen
2. De tijdsbestedingnorm vast te stellen op 100%.
besluit:
1. Te benoemen tot wethouder de heer M.P.M. Schuurbiers wonende
te Hoogerheide
2. De tijdsbestedingnorm vast te stellen op 100%.
besluit:
1. Te benoemen tot wethouder de heer J.M.A. van Agtmaal wonende
te Ossendrecht
2. De tijdsbestedingnorm vast te stellen op 100%.
besluit:
1. Te benoemen tot wethouder de heer T.J.W. de Heer wonende te
Hoogerheide
2. De tijdsbestedingnorm vast te stellen op 80%.

Toelichting:

De voorzitter van de stemcommissie meldt dat er zijn 19 stemmen
uitgebracht:
- de heer L.G.M. van der Beek: 19 stemmen voor
- de heer M.P.M. Schuurbiers: 19 stemmen voor
- de heer J.M.A. van Agtmaal: 19 stemmen voor
- De heer T.J.W. de Heer: 19 stemmen voor
De nieuw gekozen wethouders leggen de Eed of Verklaring en belofte af
en stellen zich voor.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
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11

Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven
In de vergadering van 30 maart 2022 heeft u een commissie onderzoek
geloofsbrieven ingesteld. Dit in verband met het onderzoek van de
geloofsbrieven van raadsleden die de openvallende plaatsen als gevolg
van wethoudersbenoemingen in moeten nemen. De heer B. de Waal, de
heer C.A.J.M. Rommens, de heer L.J.C.L. de Vos en mevrouw V.M.H.
Verkuijl zijn benoemd tot raadslid in verband met het openvallen van de
plaatsen van de heren Van der Beek, Schuurbiers, Van Agtmaal en De
Heer.
De commissie, bestaande uit de hierna genoemde leden, heeft hun
geloofsbrieven onderzocht en heeft geconstateerd dat alle overgelegde
bescheiden volledig zijn ingevuld en dat zij voldoet aan de vereisten van
het raadslidmaatschap. Zij hebben hun benoeming aanvaard.
Wij stellen u dan ook voor De heer B. de Waal, de heer C.A.J.M. Rommens,
de heer L.J.C.L. de Vos en mevrouw V.M.H. Verkuijl toe te laten tot de
raad van de gemeente Woensdrecht.
De commissie onderzoek geloofsbrieven,
E.C.M. van Wezel, M.P. Groffen en mevrouw M.H.C.F. MichielsenGoyvaerts

12

Toelating van de nieuwe benoemde raadsleden ter opvolging van de tot
wethouders benoemde raadsleden en installatie van de nieuwe
raadsleden
Besluit:

besluit:
Toe te laten als lid van de raad van de gemeente Woensdrecht:
de heer B. de Waal,
de heer C.A.J.M. Rommers,
mevrouw V.M.H. Verkuijl
de heer L.J.C.L. de Vos
Toelichting:

De nieuwe raadsleden leggen de Eed of de Verklaring en belofte af en
stellen zich kort voor.
het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
13

Raadsvoorstel Benoeming leden in de Opinieraden en voorzitters
opinieraden
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Besluit:

besluit:
1.

Alle leden van de raad zijn lid van alle Opinieraden, uitgezonderd

de leden van de raad die optreden als voorzitter van een Opinieraad in
de betreffende vergadering;
2.

Tot voorzitter te benoemen van:

de Opinieraad Ruimte de heer E.C.M. van Wezel
de Opinieraad Samenleving de heer A.P.C.M. Gelten
de opinieraad Bestuur mevrouw M.E. de Lange
3.

Tot burgerlid van de Opinieraden te benoemen:

voor de fractie ABZ: De heer M.J.B. Brans en de heer D. Schuurbiers
voor de fractie CDA: De heer L.L.J. Kuijlen, de heer N. de Vries en de
heer M.J.A. van der Poel
voor de fractie D66: De heer N. van Essen, de heer G.A.P. Janssen
en de heer M.A. Thomson
voor de fractie AKT: De heer L.J.I. Akkermans, mevrouw M.M.C.J. Dubois
en de heer P.J.P. de Moor
voor de fractie VVD: Mevrouw P.E. Weijman, de heer J. Pals en mevrouw
M.E.C.A. van Uitregt
voor de fractie PvdA: Mevrouw T. van Honschoten, mevrouw E.P.M.
Joosen en de heer R. van Doorn
Toelichting:

De voorzitter van de stemcommissie meldt dat de voorzitters worden
gekozen met:

de Opinieraad Ruimte de heer E.C.M. van Wezel: 18 stemmen voor, 1
stemonthouding

de Opinieraad Samenleving de heer A.P.C.M. Gelten: 19 stemmen voor
de opinieraad Bestuur mevrouw M.E. de Lange: 19 stemmen voor
De leden worden gekozen met:

De heer M.J.B. Brans: 19 stemmen voor

De heer D. Schuurbiers: 19 stemmen voor
De heer L.L.J. Kuijlen: 19 stemmen voor
De heer N. de Vries: 19 stemmen voor
De heer M.J.A. van der Poel: 19 stemmen voor
De heer N. van Essen: 19 stemmen voor
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De heer G.A.P. Janssen: 19 stemmen voor
De heer M.A. Thomson: 19 stemmen voor
De heer L.J.I. Akkermans: 19 stemmen voor
Mevrouw M.M.C.J. Dubois: 18 stemmen voor, 1 stemonthouding
De heer P.J.P. de Moor: 19 stemmen voor
Mevrouw P.E. Weijman : 19 stemmen voor
De heer J. Pals: 16 stemmen voor, 3 stemmen tegen
Mevrouw M.E.C.A. van Uitregt: 19 stemmen voor
Mevrouw T. van Honschoten: 19 stemmen voor
Mevrouw E.P.M. Joosen : 19 stemmen voor
De heer R. van Doorn: 19 stemmen voor
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
14

Raadsvoorstel benoemen leden vertrouwenscommissie
Besluit:

besluit:
1. Benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie de leden M.
Bakker, L.M. Bolders, A.C.M. Buijsen, J.C.A. van der Ha, W.W.J.F. de
Koning-Bogers en M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts.
2. De heer Buijsen aan te wijzen tot voorzitter en aanwijzing van de
plaatsvervangend voorzitter aan de vertrouwenscommissie over te
laten.
Toelichting:

De voorzitter van de stemcommissie meldt dat de leden van de
vertrouwenscommissie worden gekozen met:
M. Bakker: 19 stemmen voor
L.M. Bolders: 19 stemmen voor
A.C.M. Buijsen: 19 stemmen voor
J.C.A. van der Ha: 19 stemmen voor
W.W.J.F. de Koning-Bogers: 19 stemmen voor
M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts: 19 stemmen voor
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
15

Raadsvoorstel benoeming leden werkgeverscommissie
Besluit:

b e s l u i t:
1. De raadsleden mevrouw M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts, en de
heren A.C.M. Buijsen en A.M. Mathijssen te benoemen tot lid van
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de werkgeverscommissie en mevrouw Michielsen-Goyvaerts aan
te wijzen als voorzitter.
Toelichting:

De voorzitter van de stemcommissie meldt dat de leden van de
werkgeverscommissie worden gekozen met:
M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts: 19 stemmen voor
A.C.M. Buijsen: 19 stemmen voor
A.M. Mathijssen: 19 stemmen voor
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
16

Raadsvoorstel verordening bekostiging leerlingenvervoer 2022
Besluit:

besluit:
De gemeenteraad besluit de ‘verordening bekostiging leerlingenvervoer
2022’ vast te stellen.
Toelichting:

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
17

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 juni 2022
De griffier,

de voorzitter,
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