Besluitenlijst
Van de vergaderingen van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op donderdag 12 juni 2014 in de Drufabriek te Ulft.
Aanwezig

J.P.M. Alberse, burgemeester
J. van Urk, raadsgriffier
G. van de Beek, PvdA
A.C.A. Büchner, CDA (in deze vergadering toegelaten en beëdigd)
H.C.J. Canter Cremers, D66
G.T. Colenbrander, Lokaal Belang (GVS)
Mw. J.M. Elstak, CDA
Mw. A.G.M. Ermers-Mulder, CDA
G.W.M. Hakvoort, CDA
J.W. Haverdil, PvdA
H.J. Hengeveld, Lokaal Belang (GVS)
S.L. Hiddinga, Lokaal Belang (GVS)
Mw. H.B. Hofs, Lokaal Belang (GVS)
Mw. A.P.F.M. van der Meer-Schepers, D66
A.H.M. Menke, PvdA
H.J.M. Peters, SP
G.W. Schieven, Lokaal Belang (GVS)
Mw. G. Siner – Sir, Lokaal Belang (GVS)
Mw. C. Sloots-Helmink, VVD
J.M.H.W. Sluiter, VVD
M. Tekinerdoğan, CDA
Mw. E.H.M. Versteeg, SP
Mw. M.G.H. Verwaaijen – Roosendaal, Lokaal Belang (GVS)
J.M.G.M. Vesters, SP
G. Vossers, Lokaal Belang (GVS)
G.L.J.M. Wildenbeest, Lokaal Belang (GVS)
J.P.T. Winters, CDA

Afwezig:

n.v.t.

Voorts aanwezig:

Wethouder L.G. Kuster, Lokaal Belang (GVS)
Wethouder J.H.M. Finkenflügel, Lokaal Belang (GVS)
Wethouder P. van de Wardt, CDA

Inspreker:

J. Berens

Opening om 20:00 uur
In Memoriam Florenz Ernst
Aan het begin van deze vergadering stond de burgemeester stil bij het overlijden van Florenz
Ernst. Florenz zou raadslid voor het CDA zijn geworden. Hij overleed op 22 mei 2014 op 63jarige leeftijd.
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven
Voor de commissie voor alle te onderzoeken geloofsbrieven (1 raadslid en 1 fractieassistent)
heeft de raad de volgende leden benoemd:
John Haverdil, Angélique van der Meer (voorzitter) en Elja Versteeg.

Installatie gemeenteraadslid
Door de wethoudersbenoeming van raadslid Peter van de Wardt is Ton Büchner zijn voor
benoeming in aanmerking gekomen.
De benoeming is 27 mei 2014 aangenomen door:
Büchner, A.C.A. (Ton) (m), wonende te Breedenbroek
Deze raadszetel van het CDA was vacant sinds 15 mei 2014.
De geloofsbrievencommissie rapporteert over de geloofsbrieven van het benoemde
raadslid:
De commissie heeft de geloofsbrieven ontvangen en gelezen. Hieruit is gebleken dat deze
voldoen aan eisen van de Gemeentewet. Hierom adviseren wij de raad om de heer Büchner
toe te laten tot de raad. Wel verwijst de commissie naar de op 15 mei 2014 gemaakte
opmerking over ZZP-ers: “Er vanuit gaande dat deze personen en alle andere voorgedragen
fractieassistenten zich realiseren, dat na de benoeming het niet wenselijk is om opdrachten
direct of indirect van de gemeente aan te nemen…”. Hetgeen de geloofsbrievencommissie
van toepassing verklaart op de benoeming van Ton Büchner.
Afleggen eed of verklaring en belofte door nieuw benoemde en toegelaten
gemeenteraadsleden
■ Ton Büchner legde de eed af
Daarmee is raadslid Ton Büchner geïnstalleerd.
Beëdiging fractieassistent
Rapportage geloofsbrievencommissie over toe te laten fractieassistent André Rehé:
“De commissie heeft de geloofsbrieven ontvangen en gelezen. Hieruit is gebleken dat de
benoemde voldoet aan alle in het reglement van Orde van de gemeenteraad gestelde eisen.”
Afleggen eed of verklaring en belofte door voorgedragen fractieassistent André Rehé:
■ fractieassistent André Rehé legde de verklaring en belofte af.
Daarmee is als fractieassistent geïnstalleerd:
VVD:
Rehé, A.C. (André) (m), wonende te Ulft

Aftreden wethouder Berens
Onder leiding van plv. raadsvoorzitter Ton Menke:
Besluit raad over geheimhouding:
Opheffing geheimhouding op feitenrelaas (14ini01490) met bijbehorende bijlagen:
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
De heer J. Berens heeft als inspreker het woord gevoerd en daarna zijn vanuit de raad
verhelderingsvragen aan hem gesteld.
Besluit raad over motie-Vesters:
■ na hoofdelijke stemming
■ met 20 stemmen tegen (LB, CDA, PvdA en VVD) en 5 stemmen voor (SP en D66)
■ verworpen, de volgende motie:
“MOTIE VAN WANTROUWEN INGEDIEND DOOR DE SP OP 12 JUNI 2014
De gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek in vergadering bijeen op donderdag
12 juni 2014, besprekend de gang van zaken rondom het aftreden van de wethouder Jelle
Berens.
Overwegende dat:
De burgemeester in deze:
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- niet boven de partijen stond;
- niet gefunctioneerd heeft als bruggenbouwer, maar tegenstellingen verder heeft
aangewakkerd;
- een democratische partij heeft geschoffeerd en personen beschadigd.
Spreekt de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek hierbij uit dat er geen basis
van vertrouwen meer bestaat tussen de gemeenteraad en burgemeester Hans Alberse van
de gemeente Oude IJsselstreek, besluit dat vertrouwen hiermee op te zeggen en gaat over
tot de orde van de dag.
Ondertekening:
Jan Vesters,
Heini Peters
Elja Versteeg,
Fractie SP Oude IJsselstreek”
Vragenhalfuur
Jos Sluiter (VVD): vraagt aan alle partijen om vertrouwen te herwinnen tussen raad, college
en samenleving.
Sluiting
De plv. raadsvoorzitter sluit op vrijdag 13 juni 2014 om 00:50 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare
vergadering van 26 juni 2014.
de griffier

de voorzitter

J. van Urk

J.P.M. Alberse
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