
Besluitenlijst gemeenteraad 19 mei 2014 

 

Raad voltallig: zie bijlage 
 

 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en 

vaststelling 

agenda 

De agenda is vastgesteld.    

2. Coalitieakkoord 

2014-2018 Agenda 

voor de Toekomst 

Het coalitieakkoord Agenda voor de Toekomst vast te 

stellen. 

Toezegging: het college bekijkt waar 

het de bestuurskosten kan 

verminderen. In juni brengt het 

hiervan verslag uit aan de raad.  

Voor: CDA, VVD, D66, GroenLinks, GBD, 

PvLM, SGP-CU.  

Tegen: PvdA, SP 

3. Benoeming en 

installatie 

wethouders 

1. Het aantal wethouders te bepalen op zes met een 

totale tijdsbestedingnorm van 500%, te verdelen 

over de wethouders zoals hierna beschreven.  

2. De volgende personen te benoemen tot wethouder 

met de aangegeven tijdsbestedingsnorm:  

a. Dhr. P.C. (Peter) Drenth, CDA (100%) 

b. Mevr. I.M. (Ingrid) Lambregts-van Nobelen, CDA 

(75%) 

c. Mevr. L.W.C.M. (Loes) van der Meijs-van de 

Laar, VVD (100%) 

d. Dhr. C.J. (Kees) Telder, D66 (100%) 

e. Dhr. F.H.T. (Frans) Langeveld, GroenLinks (75%) 

f. Dhr. H.G. (Henk) Bulten, SGP-ChristenUnie 

(50%). 

3. Ontheffing te verlenen van het vereiste van 

ingezetenschap voor de duur van een jaar aan mevr. 

I.M. Lambregts-van Nobelen en dhr. C.J. Telder.  

4. Kennis te nemen van de 

conceptportefeuilleverdeling.  

Motie (verworpen) van de SP en 

GBD om de bestuurskosten die 

samenhangen met de 

wethoudersfuncties, niet hoger te 

laten uitvallen dan voorgaand college. 

 

Stemverklaringen bij motie:  

PvdA: de fractie had op voorhand de 

motie niet ondertekend omdat ze 

ook genoegen zou hebben genomen 

met een toezegging van de 

formateur. Maar omdat het debatje 

met de formateur op het einde zo 

vreemd verliep, denkt de fractie dat 

het verstandig is om de motie te 

ondersteunen omdat zij niet 

helemaal weet wat de strekking van 

de toezegging is.   

VVD: vanwege alle taken die op de 

gemeente afkomt, gaan we 

uitbreiden naar 5 fte. En de VVD 

heeft in de korte discussie met dhr. 

Boerwinkel (SP) aangegeven dat het 

Voorstel:  

1. Voor: CDA, VVD, D66, GroenLinks, 

PvLM, SGP-CU. Tegen: SP, PvdA, GBD. 

2.   

a. Dhr. P.C. (Peter) Drenth: 30 stemmen, 

3 ongeldig, 27 voor 

b. Mevr. I.M. (Ingrid) Lambregts: 30 

stemmen, 8 ongeldig, 22 voor 

c. Mevr. L.W.C.M. (Loes) van der Meijs: 

30 stemmen, 1 ongeldig, 29 voor 

d. Dhr. C.J. (Kees) Telder: 30 stemmen, 7 

ongeldig, 23 voor  

e. Dhr. F.H.T. (Frans) Langeveld: 30 

stemmen, 2 ongeldig, 28 voor 

f. Dhr. H.G. (Henk) Bulten: 30 stemmen, 

1 ongeldig, 29 voor 

3. Unaniem 

4. Unaniem 

 

Motie:  

Voor: PvdA, SP, GBD 

Tegen: CDA, VVD, D66, GroenLinks, 

PvLM, SGP-CU.  

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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hoogst symbolisch is om 

wethouderssalarissen terug te 

brengen naar 80% omdat je landelijk 

gezien daar geen mogelijkheden voor 

hebt. Als je de wethouders die nu 

voor 100% aangesteld, voor 80% 

aanstelt heb je voor die 20% 

wachtgeld en daarmee gaan de 

bestuurskosten dus niet omlaag.  

GroenLinks: de fractie vindt het wel 

een sympathieke motie, maar de 

komende jaren krijgt de gemeente  

veel verantwoordelijkheden. Daarom 

stemt de fractie er wel tegen.  

D66:  het lijkt een sympathieke 

motie die het goed doet voor de 

bühne maar het kan juridisch niet, de 

raad gaat er niet over dus zal de 

fractie tegen stemmen.  

4. Toelating en 

installatie nieuwe 

raadsleden 

De toelating en installatie te laten plaatshebben.    

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van  

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


