Besluitenlijst raadsvergadering 14 juni 2022
(de beraadslagingen zijn terug te luisteren op de website van de gemeente Zevenaar op:
https://channel.royalcast.com/zevenaar/#!/gemeentezevenaar/ 20220614_1)
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Afwezigen
College
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19:30 – 21:00 uur
Raadzaal
L.J.E.M. van Riswijk
Lokaal Belang: A.H.M. Albers (tot agendapunt 5), B.L.Y. van Die, J. Hugen,
A. Ilhan, H.F.G.M. Staring, G.A. Stokman, E. Vernes (v.a. agendapunt 7);
WijZZ: N. van Dellen, T.J.E.M. Riswick-Keultjes, J.W.H. Winters; CDA: J. de
Nooij, W.J.M. van Dinther, F.B.M. Evers, G.T.H.J. Ariessen; PvdA: M.B.M.
Jansen, N. Niebuur-Sluiter, M.R.A. Lap; VVD: P.A.T. de Winkel, J.M.
Koenen; D66: R.T. Draisma, P.W.M. Pollmann; GroenLinks: B.M. Kagei (tot
agendapunt 5), M. van Aken, K. Godschalk (v.a. agendapunt 7); SP: L. van
der Velden; Sociaal Zevenaar: H.L.M. Meijer: Lijst 10: M.H.A.G. Witjes
A.Y. van Loon (WijZZ)
m.i.v. agendapunt 5: A.H.M. Albers, S.H. Bijl, A.M. Boone, A.H. van Orden,
B.M. Kagei

Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en met name mw. Kallen, de
formateur.
Bericht van afwezigheid ontvangen van mw. Van Loon (WijZZ)
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Vaststellen agenda
De agenda wordt, na de wijziging die eerder op de dag is aangebracht
ongewijzigd vastgesteld.
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Presentatie coalitieakkoord
Dhr. Staring (Lokaal Belang) spreekt zijn dank uit aan iedereen die
meegewerkt heeft aan het tot stand komen van het coalitieakkoord. Het
coalitieakkoord wordt aangeboden aan de voorzitter van de raad.
Mv. Niebuur-Sluiter (PvdA) geeft een korte toelichting bij het coalitieakkoord.
Het woord is vervolgens aan de fractievoorzitters van de oppositiepartijen voor
het geven van een korte reactie op het coalitieakkoord.
Het woord is gevoerd door:

-

Dhr. Witjes / Lijst10
Dhr. Meijer / Sociaal Zevenaar
Mw. Van der Velden / SP
Dhr. Van Dellen / WijZZ
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5

7

6

8

Mw. De Nooij / CDA

Instellen Commissie Geloofsbrieven voor benoeming wethouders en
raadsleden
De raadsleden Van der Velden, Witjes en Pollmann worden gekozen als lid van
de commissie Geloofsbrieven.
Benoeming wethouders
De voorzitter van commissie geloofsbrieven, mw. Van der Velden, verwoord
het advies van de commissie aan de raad tot benoeming van de wethouders
over te gaan. Met daarbij de aantekening dat wethouder Boone niet in de
gemeente Zevenaar woonachtig is.
Over de benoeming van de wethouders wordt schriftelijk gestemd.
De stemuitslag:
- wethouder Albers 17 stemmen voor en 9 stemmen tegen
- wethouder Bijl 21 stemmen voor en 5 stemmen tegen
- wethouder Boone 23 stemmen voor en 3 stemmen tegen
- wethouder Van Orden 25 stemmen voor en 1 stem tegen
- wethouder Kagei 26 stemmen voor
Alle 5 de wethouders kunnen worden benoemd en leggen de eed/belofte af.
Benoeming raadsleden
De voorzitter van commissie geloofsbrieven, mw. Van der Velden, verwoord
het advies van de commissie aan de raad te besluiten tot toelating tot de raad
van de heren Vernes en Godschalk over te gaan.
De raad besluit hiertoe waarop beiden de belofte afleggen.
Ontheffing verhuisplicht wethouder Boone
Bij dit raadsvoorstel is een amendement ingediend door dhr. Witjes (Lijst 10)
en mw. Van der Velden (SP). Na de bespreking van dit amendement wordt
hierover gestemd. Het amendement wordt verworpen met 3 stemmen voor en
23 stemmen tegen.
Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met 23
stemmen voor en 3 stemmen tegen.
Sluiting
De voorzitter de vergadering

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 6 juli 2022.

De griffier,
I.M. van Dijk

De burgemeester,
L.J.E.M. van Riswijk
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