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Besluitenlijst
Raadsavond 14 mei 2018
Besluiten raadzaal
Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), K.F.J. Bertels, A.T. Bisschop-Hiemstra, R. Bisschop, H. Bouius-Feijen,
D.B. Bruijn-Van den Berg, I.G. Emmens, J.G.D. Fidom (vanaf 20.45 uur), H.B. Giethoorn (tot 20.45 uur), J.
Giethoorn, J. van der Heide, C.C.W. van Hien, H.M. Hooijer-Everts, J.H. Knol, P. Koekoek (vanaf 20.45
uur), J.H. Kreuze, K. Kroezen, K.M. Meesters (vanaf 20.45 uur), J.K. van den Oord- van der Bie, I. Oosting,
L. Otten, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, M.E. Rutgers, E. Scheffers, A.A.
Sieders (vanaf 20.45 uur), J. van der Sleen, G.W. Slomp (tot 20.45 uur), A.A. Steenbergen, J.H.
Steenbergen (tot 20.45 uur), M.F. Strolenberg, G. Vos (tot 20.45 uur), W. Warrink en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: de gemeentesecretaris T.N. Kramer en raadsadviseurs J. Everaarts en A.J. van Dooren.
Vanaf 20.45 uur de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos en G.W. Slomp.
Met kennisgeving afwezig: P.H. Oosterlaak
1. Opening
De voorzitter opent met een moment van stilte.
2. Vaststelling agenda
De raad stelt de agenda conform vast.
3. Benoeming wethouders
De heer Steenbergen licht kort het resultaat van de onderhandelingen toe. Vervolgens reageren
de fractievoorzitters.
De voorzitter constateert dat stemming wordt verlangd over de benoeming van de wethouders.
Hij wijst de raadsleden de heer Scheffers, mevrouw Emmens en mevrouw Pullen aan als lid van
de stemcommissie. De raad stemt vervolgens vier keer schriftelijk over de benoeming van een
wethouder.
J.H. Steenbergen wordt benoemd met 28 stemmen voor en twee stemmen tegen.
H.B. Giethoorn wordt benoemd met 28 stemmen voor en twee stemmen tegen.
G. Vos wordt benoemd met 28 stemmen voor en twee stemmen tegen.
G.W. Slomp wordt benoemd met 28 stemmen voor en twee stemmen tegen.
De vier benoemde wethouders geven desgevraagd aan dat zij hun benoeming aanvaarden.
Vervolgens leggen de wethouders, in de vergadering van de raad, in handen van de voorzitter,
de volgende eed (verklaring en belofte) af:
«Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk,
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
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Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat
ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!»
(«Dat verklaar en beloof ik!»)
J.H. Steenbergen, belofte
H.B. Giethoorn, eed
G. Vos, eed
G.W. Slomp, eed
Daarop nemen zij plaats achter de collegetafel.
4. Installatie raadsleden
De commissie voor de geloofsbrieven, die bestaat uit de leden mevrouw Van den Oord,
mevrouw Van Hien en de heer Strolenberg, verklaart bij monde van haar voorzitter mevrouw
Van den Oord dat zij de geloofsbrieven van de leden die in de plaats komen van de zojuist
benoemde wethouders heeft gecontroleerd en in orde bevonden.
Vervolgens leggen de kandidaten Sieders, Fidom, Koekoek en Meesters in de vergadering, in
handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af:
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of
beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat
ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
(Dat verklaar en beloof ik!")
De heer A.A. Sieders, eed
De heer J.G.D Fidom, eed
De heer P Koekoek, eed
De heer K.M. Meesters, eed
Daarop nemen zij hun plaats in de raadzaal in.
5. Benoeming deelnemers aan de informerende- en debatrondes van de raadsavond
De voorzitter constateert dat de raad zonder stemming benoemt tot deelnemer aan de
informerende- en debatrondes van de raadsavond:
de heer A.H. Vos (Gemeentenbelangen)
mevrouw A.L.N. Jansen-Brandsema (CDA)
mevrouw E.M. Blenkers-Noordzij (VVD)
de heer B. van der Weide (ChristenUnie)
de heer H. Baalman (SP)
mevrouw L.C. Schonewille (PvdA)
de heer J.F. Prakken (D66)
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mevrouw L. van Haalen (GroenLinks)
de heer G. Engels (SGP)
6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

