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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen en luisteraars van harte welkom
bij deze extra vergadering. De voorzitter meldt dat mevrouw Van Willigen (CU) de vergadering in een
andere ruimte op het gemeentehuis volgt. De heer Kerbel (CDA) heeft zich afgemeld. De raadzaal is
aangepast aan de RIVM richtlijnen. Er is geen publieke tribune en de voorzitter verzoekt de deelnemers
zoveel mogelijk te blijven zitten op de toegewezen plaats.
2. Verantwoording aangaande de ontstane politieke situatie
De heer Van Bruchem van de SGP geeft een toelichting op de breuk met de fractie Leefbaar Lokaal
Belang. De oorzaak ligt bij de verhoudingen tussen de partijen onderling, niet bij het college en het
functioneren van de wethouders.
De SGP, DB en CU stellen voor door te gaan met het huidige coalitieakkoord als basis en nodigen alle
partijen uit om met hen in gesprek te gaan om een nieuwe coalitie te vormen.
Mevrouw Van Kuilenburg van Leefbaar Lokaal Belang geeft eveneens een toelichting op de coalitiebreuk.
Naar aanleiding van deze sprekers zijn er bij de oppositiepartijen veel vragen die slechts ten dele
beantwoord worden door de SGP, DB en CU. De timing van deze crisis is uiterst ongelukkig, partijen
vragen zich af of echt alles is gedaan om deze breuk te voorkomen. Partijen vragen zich af waarom niet is
besloten om te stoppen met de gehele coalitie.
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Dorpsbelangen vraagt naar aanleiding van de discussie een schorsing aan.
De voorzitter heropent de vergadering.
Dorpsbelangen dient mede namens de SGP en ChristenUnie een motie in:
De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 18 mei 2020
Motie
Constaterende dat:
 De coalitiepartijen Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie het vertrouwen in mede-coalitiepartner
Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe hebben opgezegd;
 Dat als gevolg daarvan Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe geen deel meer uitmaakt van de coalitie
waarop het college van burgemeester en wethouders steunt;
 Wethouder mevrouw J.H. Hartman-van Tour namens Lokaal Leefbaar Belang West Betuwe deel
uitmaakt van het college;
Overwegende dat:
 Met het vertrek van Lokaal Leefbaar Belang West Betuwe de politieke legitimiteit en draagvlak voor
het functioneren van wethouder Hartman is weggevallen
Spreekt als zijn mening uit dat:
 Er daarom geen vertrouwen meer is in haar verder functioneren als wethouder van dit college van
burgemeester en wethouders;
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie Dorpsbelangen
Henk de Man

Fractie SGP
Lourens van Bruchem

Fractie ChristenUnie
Fred Temminck

De VVD vraagt een schorsing aan.
De voorzitter heropent de vergadering.
De VVD dient namens de oppositie een motie van wantrouwen in:
Motie van wantrouwen
De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 18 mei 2020
Constaterende dat de coalitiepartijen Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie het vertrouwen in medecoalitiepartner Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe hebben opgezegd
Overwegende dat:
Er onvoldoende duidelijkheid is verschaft over het ontstaan van de huidige situatie en de voorgestelde
route om te komen tot een nieuwe meerderheid
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Spreekt uit dat
Er daarom geen vertrouwen meer is in het functioneren van de huidige wethouders
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie D66

Fractie CDA

Fractie PvdA

Fractie GroenLinks

Fractie VVD

Fractie VWB

De ChristenUnie en Dorpsbelangen betreuren deze motie. Zij achten het niet verantwoordelijk nu alle
wethouders naar huis te sturen. Het is een trieste conclusie van deze avond.
De SGP roept partijen dringend in het algemeen belang van de gemeente West Betuwe deze motie niet te
steunen. De SGP vraagt alle fracties om in gesprek te gaan met de SGP, ChristenUnie en Dorpsbelangen
om tot een nieuwe coalitie te komen.
Het CDA antwoordt dat ook de oppositie het betreurt dat het zover heeft moeten komen. Het gaat niet om
het functioneren van de wethouders, maar het is het meest zuiver om open onderhandelingen met alle
fracties te voeren om tot een stabiele coalitie te komen.
De voorzitter brengt als eerste de motie van de oppositiepartijen in stemming.
De motie wordt aangenomen met 17 stemmen voor (GL, D66, VVD, CDA, VWB, PvdA, LLB) en 13 stemmen
tegen (SGP, DB, CU).
De motie van de SGP, Dorpsbelangen en ChristenUnie wordt niet in stemming gebracht.
De voorzitter constateert dat voor het college en de wethouders een moment van bezinning over de eigen
positie is aangebroken en hij zal hier zo snel mogelijk over rapporteren aan de raad.
3. Sluiting
De voorzitter dankt alle deelnemers, wenst hen wel thuis en sluit de vergadering om 22.30 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 30 juni 2020, nummer 2020/085
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