CONCEPT

VERSLAG
van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten, gehouden op
donderdag 27 maart 2014, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

----Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De genodigden
De griffier
De notulist

burgemeester H.G. Vos
J.H.J. van Bussel, P.W.J.M. van de Ven–Schriks, F.G.A. Hurkmans,
P.P.M. Bakens, F.C. van Helmond, Th.M. Martens, J.P.E. Bankers,
J.H.G. de Groot, J.G. Leenders, J.C.M. Huijsmans, P.A.J.M. Berkers-Coolen, M.J.H. Vankan, A.H.H. Beniers, N. Hagelaar-Koppens,
A.J. Koopman, R. Wever, A.W. van Egmond
de gemeentesecretaris W.M.A. Verberkt
M.B.W. van Erp-Sonnemans
M.J.C. Feijen-Lamberts

Afwezig is:

-----

Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Installatie raadsleden
3.
Benoemen commissie onderzoek geloofsbrieven wethouders.

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Vanavond zullen 17 raadsleden worden geïnstalleerd in aanwezigheid van familie en belangstellenden. Bij lot wordt bepaald dat de beraadslagingen en eventuele hoofdelijke stemmingen zullen aanvangen bij het lid Van de Ven-Schriks van de fractie Algemeen
Belang.

Agendanummer 10.03.01 Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 10.03.02 Installatie raadsleden
De voorzitter:
“Toegelaten leden van de raad,
Op 19 maart jl. heeft de kiezer gesproken en heeft de democratie haar werk gedaan.
Het draaiboek van de verkiezingen heeft prima gewerkt.
Er hebben zich nagenoeg geen problemen voorgedaan op de 9 stembureaus. Er komt
een evaluatie om voor een paar zaken de puntjes op de i te zetten.
We trekken lering uit de verkiezingsavond in De Klepel.
Een woord van dank aan alle betrokken ambtenaren.
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Ronselen heeft in de gemeente niet plaatsgevonden.
Het opkomstpercentage lag op 59% en was daarmee vergelijkbaar met het opkomstpercentage van 2010. Een goed resultaat en ik bedank de opgekomen burgers
daarvoor. Het opkomstpercentage in de gemeente Asten was 6% hoger dan het landelijke gemiddelde.
De verkiezingsuitslag bracht blijdschap en teleurstelling teweeg en was voor
deze en gene verrassend. Alle 6 deelnemende partijen keren terug in de raad, zij het
met een aangepaste zetelverdeling.
Er is inmiddels afscheid genomen van de oude raad en in zijn laatste raadsvergadering is nog een belangrijk besluit genomen, namelijk het vaststellen van de toelating
tot raadslid van de gemeente. U allen treft daarvan persoonlijk een schriftelijke mededeling aan op de raadstafel.
Een raadslid kent vele rollen en taken. Algemeen bekend wordt hieronder verstaan:
Raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleren of
het college van burgemeester en wethouders dit goed uitvoert. De gemeenteraad
maakt de begroting en controleert het financiële jaarverslag van de gemeente. Ieder
raadslid is een volksvertegenwoordiger. Een raadslid moet dus goede contacten met
de inwoners hebben.
De context, waarbinnen een raadslid functioneert, is er niet gemakkelijker op geworden. Ik zeg dit ook tegen de nieuw gekozen raadsleden.
Meer dan voorheen wordt het maken van keuzes belangrijk. Het schept duidelijkheid
en past bij de rol / taak / verantwoordelijkheid van een raadslid.
Daarmee wordt ook transparant, hoe de behartiging van de belangen van de burgers plaatsvindt.”
Installatie
De voorzitter nodigt de toegelaten raadsleden uit om de wettelijk voorgeschreven
Eed dan wel de Verklaring en Belofte af te leggen.
De procedure is als volgt:
De voorzitter leest eerst de beide teksten in het geheel voor. Daarbij verzoekt hij alle
raadsleden te gaan staan. Hij begint bij de heer Van Bussel.
Zijn vraag is of de betrokkene hem wil aankijken en op verzoek hem nazeggen:
“Zo waarlijk helpe mij God almachtig” of “Dat verklaar en beloof ik”.
Bij de eed dienen de twee voorste vingers van de rechterhand opgestoken te worden
en de woorden “zo waarlijk helpe mij God almachtig” uitgesproken te worden.
Bij de verklaring en belofte is dit niet nodig. Daarbij graag de tekst uitspreken ‘dat
verklaar en beloof ik.’
Eed nieuw raadslid
Tekst artikel 14 Gemeentewet.
“Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden,
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook,
enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik,
om iets in dit ambt te doen of te laten,
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of
zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet,
dat ik de wetten zal nakomen
en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
Verklaring en belofte nieuw raadslid
Tekst artikel 14 Gemeentewet.
“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden,
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rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook,
enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik,
om iets in dit ambt te doen of te laten,
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of
zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet,
dat ik de wetten zal nakomen
en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”
De voorzitter neemt de Eed dan wel Verklaring en belofte af bij alle te benoemen
raadsleden:
J.H.J. van Bussel,
P.W.J.M. van de Ven–Schriks,
F.G.A. Hurkmans,
P.P.M. Bakens,
F.C. van Helmond,
Th.M. Martens,
J.P.E. Bankers,
J.H.G. de Groot,
J.G. Leenders,
J.C.M. Huijsmans,
P.A.J.M. Berkers-Coolen,
M.J.H. Vankan,
A.H.H. Beniers,
N. Hagelaar-Koppens,
A.J. Koopman,
R. Wever,
A.W. van Egmond,
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De voorzitter feliciteert de raadsleden met de installatie als raadslid van de gemeente Asten en wenst hen veel succes en plezier en de steun van de eigen achterban.
110
Agendanummer 10.03.03 Benoemen commissie onderzoek geloofsbrieven wethouders
De voorzitter geeft aan dat aan de orde is het benoemen van een commissie die
onderzoek zal doen naar de geloofsbrieven van de wethouders die nog voorgedragen
moeten gaan worden. Beoordeling integriteit is hier onderdeel van.
Het voorstel aan de raad is om mevrouw Van de Ven-Schriks (Algemeen Belang), de
heer Beniers (Leefbaar Asten) en de heer Koopman (D66-HvA) als commissieleden te
benoemen. De raad stemt hiermee in. De onderzoekscommissie is daarmee vastgesteld.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Voor verslag,
de griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
dict: MF
typ : NO03A
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