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D. van Zee-van Arendonk , J. Kerbel, A. van Krieken, A.C. Hakkert
F. Temminck, M.A. Kool-Tulp, A. van Willigen-Verstegen
H. Boer Rookhuiszen-de Joode
H. de Man, K. de Heus-van Wijk, L.A.E.M. van Dun, , J.M. Daudeij,
H.M. Markenhof-de Jong
A.S. Zierleyn, J.W. van der Lecq
P. van Kuilenburg, C. Nijhoff
A.M. IJff, H.B. Challik
L. van Bruchem, J.G. van Maanen, G.A. Kievit, J.L.H. Bareman,
H. Mulder
G.F. van de Water
A.F.Broedelet, G.J. van Ochten, D.T. de Zeeuw-Wielde
S. Stoop
H.J. van der Graaff
A. van Maanen, G. van Bezooijen, R.T. van Stappershoef,
E.R. Goossens, S.T. Klein-de Jong
J.H. Hartman
K. Coesmans
A.M.R. Karsemeijer (D66), J.C.A. Blom-Leuvering (VWB),
M.T.M. Kock (LLB)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.07 uur en heet alle aanwezigen en luisteraars van harte
welkom.
2. Vaststellen agenda 16 juli 2020
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter geeft mevrouw Hartman op haar verzoek het woord bij dit agendapunt.
Mevrouw Hartman keert niet terug als wethouder in de nieuwe coalitie en deelt formeel haar ontslag in
als wethouder van de gemeente West Betuwe. Zij ziet terug op een leerzame en plezierige periode met
alle betrokken partijen als wethouder van de gemeente West Betuwe.
3. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
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4. Toelichting coalitiebespreking/formatieproces
Mevrouw Wil Kosterman geeft mede namens de heer J. Doeland als formateurs een toelichting op het
formatieproces.
De fractievoorzitters van de coalitiepartijen DB, SGP, CU, VVD en PvdA geven een korte toelichting op
het nieuwe coalitieakkoord “Samen verder bouwen”.
De fractievoorzitters van de oppositiepartijen GL, D66, CDA, VWB en LLB geven een reactie op het
nieuwe coalitieakkoord.
5. Voorstel tot benoeming en beëdiging wethouders restant raadstermijn 2019-2022
Er zijn geen feiten of omstandigheden in het kader van integriteit die beletsel vormen. Alle kandidaten
zijn benoembaar.
De stemcommissie bestaande uit mevrouw P. van Kuilenburg, mevrouw A.S. Zierleyn en de heer
H. Mulder, rapporteert de uitslag van de stemming:
Naam
A. Van Maanen
E.R. Goossens
G. van Bezooijen
R.T. van Stappershoef
S.T. Klein-de Jong
A.M. IJff

Voor
26
24
26
26
28
28

tegen
0
2
0
0
0
0

blanco
2
2
2
2
0
0

De commissie onderzoek geloofsbrieven bestaande uit de heer J. Kerbel, mevrouw K. de Heus-van
Wijk en de heer J.W. van der Lecq, rapporteert dat er geen belemmeringen zijn geconstateerd. De
kandidaten zijn benoembaar.
Daarmee zijn de wethouders benoemd. De burgemeester vraagt de wethouders of zij de benoeming
aanvaarden en zij geven ieder individueel aan dat te doen. De burgemeester neemt de eed of belofte af
en feliciteert de wethouders met hun benoeming
6. Raadsvoorstel ontheffing woonplaatsvereiste wethouder gemeente West Betuwe
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
7. Mededelingen
De heer Temminck meldt dat hij de provinciale fractie van de ChristenUnie heeft benaderd voor een
bezoek van Statenleden aan Hellouw in verband met de verkeersproblematiek Hellouw. Het bezoek
vindt plaats op woensdag 22 juli a.s. vanaf 19.30 uur te beginnen in het dorpshuis te Hellouw en wordt
bijgewoond door 8 verschillende fracties van de Provinciale Staten. Hij nodigt alle fracties uit het
bezoek bij te wonen, met dien verstande dat er in verband met de RIVM richtlijnen maximaal 1 persoon
per fractie kan deelnemen. De heer Temminck is gastheer voor dit bezoek.
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De heer Van Dun vraagt aandacht voor de motie “Raad in Actie Zoetermeer inzake tekorten
rijksmiddelen voor gemeenten” hij zal de link delen met de leden van de raad. Het is aan de fracties
om te bepalen of zij willen aansluiten bij deze actie.
8. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter alle aanwezigen, wenst hen een goed zomerreces
en sluit de vergadering om 21.53 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 29 september 2020, nummer 2020/101

de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop

