
Agenda en orde extra raadsvergadering gemeenteraad Oude IJsselstreek 12 juni 2014 
 
Aanvang 20:00 uur in Conferentiezaal DRU-Cultuurfabriek Ulft 
 
NB. Vooraf (om 19:00 uur in de Loungezaal) en achteraf (aansluitend aan de raadsvergadering in zaal 
Beschuitbus) zijn er openbare Raadsrotondes over jaarstukken van verschillende gemeenschappelijke 
regelingen. 
 
Agenda extra raadsvergadering 
 
1. Opening, onder leiding van burgemeester J.P.M. Alberse. 
2. In Memoriam Florenz Ernst. 
3. Vaststellen agenda. 
4. Rapportage geloofsbrievencommissie, beëdiging en (sobere) installatie van de 

heren A.C.A. Büchner als gemeenteraadslid en A.C. Rehé als fractieassistent. 
5. Aftreden wethouder Berens, onder leiding van plaatsvervangend raadsvoorzitter A.H.M. Menke. 

NB. Dit agendapunt begint achter gesloten deuren. Na heropening van de openbare 
raadsvergadering gelegenheid voor inspraak. Zie hieronder over de orde bij het agendapunt. 

6. Sluiting. 
 
 
Orde bij agendapunt 5. Aftreden wethouder Berens 
 
Bij dit agendapunt zijn drie agendastukken: 
- openbaar (beschikbaar via raadsinformatiesysteem): Memo college aftreden Berens d.d. 4 juni 2014; 
- openbaar (beschikbaar via raadsinformatiesysteem): Vragen en beantwoording bij raad 12 juni 2014; 
- geheim (alleen voor raadsleden en beëdigde fractieassistenten ter inzage bij griffie): 

Feitenrelaas ontslag wethouder Berens. 
 
Het “Feitenrelaas ontslag wethouder Berens” is door het College van B&W met opgelegde 
geheimhouding aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad moet de geheimhouding in de 
raadsvergadering bekrachtigen (dan blijft het geheim) of opheffen (dan is het geheim tot de opheffing van 
de geheimhouding). Het College van B&W kan niet zelf meer beslissen over het “Feitenrelaas ontslag 
wethouder Berens”: het kan het stuk niet wijzigen of eigenstandig terugnemen, het is nu een raadsstuk, 
met opgelegde en wettelijk na te leven geheimhouding. 
 
Voor de orde van het al dan niet opheffen van de geheimhouding door de gemeenteraad geldt het 
volgende. Beraadslaging daarover kan openbaar of achter gesloten deuren. In een openbare 
raadsvergadering mag het geheime raadsstuk niet worden aangehaald. Voor vergaderen achter gesloten 
deuren geldt ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad: 
- de deuren worden gesloten wanneer de (plaatsvervangend) raadsvoorzitter het nodig oordeelt, 
- dan wel de deuren worden gesloten wanneer ten minste een vijfde van de aanwezige raadsleden 

daarom verzoekt (bij volledige presentie zijn dat tenminste vijf raadsleden), 
- dan wel de deuren worden gesloten als er een raadslid is dat voorstelt om de geheimhouding op het 

“Feitenrelaas ontslag wethouder Berens” op te heffen en het College van B&W verzoekt daarover 
eerst met de gemeenteraad overleg te voeren: het Reglement van Orde schrijft voor dat dit dan in 
een besloten vergadering gebeurt. 

Deze mogelijkheden en de in de gemeenteraad levende wensen overwegend heeft de plaatsvervangend 
raadsvoorzitter, na raadpleging van het raadspresidium, bepaald dat de behandeling van agendapunt 5 
“Aftreden wethouder Berens” begint achter gesloten deuren. Behalve gemeenteraadsleden en 
collegeleden mogen bij deze besloten vergadering op de publieke tribune (gegeven hun 
geheimhoudingspicht) alleen beëdigde fractieassistenten en (bij het dossier betrokken) 
ambtenaren aanwezig zijn. Overige aanwezigen dienen dan de zaal te verlaten (er wordt voorzien in 
consumpties). De geluidsringleiding in de zaal en de live-stream op Internet worden ontkoppeld. 
 
Nadat de deuren zijn gesloten beslist de gemeenteraad allereerst of zij in beslotenheid vergadert. Zo ja, 
dan beraadslaagt en beslist de gemeenteraad over het handhaven of opheffen van de geheimhouding op 
het “Feitenrelaas ontslag wethouder Berens” en over het opleggen van geheimhouding op wat in de 
besloten raadsvergadering is besproken. 
 
Na heropening van de openbare vergadering is er gelegenheid voor inspraak met gelegenheid voor 
eventuele informatieve vragen uit de gemeenteraad. Dit heeft het raadspresidium bepaald ingevolge de  
inspraakregeling in het Reglement van Orde. 


