Besluitenlijst
Van de (besloten) vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op donderdag 12 maart 2015 in de DRU Cultuurfabriek te Ulft
Aanwezig:

J.P.M. Alberse, burgemeester
J. van Urk, raadsgriffier
G. van de Beek, PvdA
A.C.A. Büchner, CDA
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)
G. Vossers, Lokaal Belang (GVS)
G.L.J.M. Wildenbeest, Lokaal Belang (GVS)
J.P.T. Winters, CDA

Afwezig:

J.M.G.M. Vesters, SP

Voorts aanwezig:

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

Publieke tribune:

M.B.J. Looman, raadsadviseur
G.H. Tamminga, gemeentesecretaris
R.J.H. Bolk, beëdigd fractieassistent D66
L.G.N.M. Epskamp, beëdigd fractieassistent PvdA
J.O. van de Groep, beëdigd fractieassistent PvdA
G. Kobus, beëdigd fractieassistent SP

A.T.M. Looman, beëdigd fractieassistent Lokaal Belang (GVS)
P.B.M. Postma, beëdigd fractieassistent Lokaal Belang (GVS)
A.C. Rehé, beëdigd fractieassistent VVD
Mw. B.H.E. van Schoorl, beëdigd fractieassistent SP
H.J.H. Vreeman, beëdigd fractieassistent Lokaal Belang (GVS)
Mw. F. Wissing-Kunst, beëdigd fractieassistent VVD
Opening om 19:30 uur
Sluiten deuren
Vanwege de raadsbeslissing op 23 februari 2015 met betrekking tot vertrouwelijke
behandeling van het rapport van raadgever mevr. mr. A.E. Verstand-Bogaert tot en met een
nadere raadsbeslissing oordeelt de voorzitter het nodig de deuren te sluiten..
■ De deuren worden gesloten.
Besluit in geheimhouding te vergaderen
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Om met gesloten deuren te vergaderen.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ aangenomen
Vaststellen agenda
Besluit raad: De agenda wordt vastgesteld.
Beslissing Wob-verzoek
De gemeenteraad wordt gevraagd zich uit te spreken over:
1. Het Wob-verzoek van Stichting De Transparantie inzake het rapport van raadgever mevr.
mr. A.E. Verstand-Bogaert.
2. De openbaarmaking van het rapport van raadgever mevr. mr. A.E. Verstand-Bogaert.
Besluit raad:
■ zonder hoofdelijke stemming
■ wordt met 15 stemmen voor en 9 stemmen tegen gehoor gegeven aan het Wob-verzoek
en het rapport openbaar gemaakt.
■ Voor stemden de raadsleden van CDA, SP, PvdA, D66 en VVD. Tegen stemden de
raadsleden van Lokaal Belang (GVS).
Stemverklaringen m.b.t. de openbaarmaking van het rapport-Verstand
Lokaal Belang: de fractie van Lokaal Belang stemt tegen openbaarmaking omdat voor de
fractie, in het spanningsveld tussen zorgvuldigheid en transparantie, de zorgvuldigheid de
doorslag geeft vanwege de tot personen herleidbare persoonlijke beleidsopvattingen in het
rapport, en het advies terzake van de extern juridisch adviseur van de gemeente.
CDA: de CDA-fractie was van meet af aan voor openbaarmaking nadat het door mevr.
Verstand geadviseerde interne raadsoverleg zou hebben plaatsgevonden, hetgeen 6 maart
2015 is gebeurd; de CDA-fractie vindt dat openbaarmaking recht doet aan alle inwoners en
alle door mevr. Verstand betrokken personen en ziet geen enkele belemmering tot
openbaarmaking.
SP: de SP-fractie was van meet af aan voor openbaarmaking nadat het door mevr.
Verstand geadviseerde interne raadsoverleg zou hebben plaatsgevonden, hetgeen 6 maart
2015 is gebeurd.
PvdA: de PvdA-fractie vindt dat het algemeen belang met zich brengt dat het rapport

openbaar moet worden en stemt daar voor; wel is de PvdA-fractie verbaasd dat het Wobverzoek aanleiding is daarover twee weken voor de raadsvergadering van 26 maart 2015
een beslissing te moeten nemen en de fractie hoopt dat dit geen afbreuk doet aan een
fatsoenlijk raadsdebat over de aanbevelingen in het rapport.
D66: de D66-fractie is van meet af aan voor zo spoedig mogelijke openbaarmaking van het
rapport en stemt daar voor, en merkt op zich geschoffeerd te voelen door het college dat het
een analyse van het rapport door de Holland Consulting Group aan de gemeenteraad zond.
VVD: voor de VVD-fractie is niet de afweging of, maar wanneer het rapport openbaar wordt;
de fractie stemt in met openbaarmaking ook in verband met de verwikkeling met andere
adviezen.
Beslissing over geheimhouding op wat in het besloten deel van deze
raadsvergadering is besproken incl. verhandelde stukken.
De raad wordt gevraagd of zij geheimhouding wil opleggen op:
1. Het onder agendapunt 5 behandelde raadsvoorstel;
2. De onder agendapunt 5 genomen raadsbesluiten;
3. Het besprokene in het besloten deel van deze raadsvergadering;
4. De besluitenlijst van (het besloten deel) van deze raadsvergadering.
Besluit raad:
■ met algemene stemmen
■ wordt de geheimhouding opgeheven op wat in het besloten deel van deze
raadsvergadering is besproken incl. verhandelde stukken.
Informatie
■ Wethouder Finkenflügel informeert, dat het college de analyse van het rapport-Verstand
door de Holland Consulting Group uit zorgvuldigheid tot heden vertrouwelijk aan de
raadsleden en beëdigde fractieassistenten had aangeboden, en dat het college deze
analyse nu middels een brief aan de gemeenteraad toe laat voegen aan de openbare
beraadslaging in de raadsvergadering van 26 maart 2015.
■ Burgemeester Alberse informeert dat hij als voorzitter van de gemeenteraad met
betrekking tot het rapport-Verstand een brief aan de gemeenteraad laat overhandigen om
toe te voegen aan de openbare beraadslaging in de raadsvergadering van 26 maart 2015.
Sluiting
De burgemeester sluit om 19:55 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare
vergadering van 26 maart 2015.
De griffier

de voorzitter

J. van Urk

J.P.M. Alberse

