Griffie
*7045*
Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Echt-Susteren
d.d. 11 mei 2010

Aanwezig: Voorzitter:
De heer D. Akkermans
De raadsleden:
Fractie Samenwerking:

Fractie PvdA:
Fractie Groenlinks:
Fractie PNES:
Fractie DES:
Fractie VVD:
Fractie CDA:

Afwezig:

1.

De heren R. Geraads (tot 21:10 uur), J. Verheesen, L.
Hendricks, mevrouw R. Geelen, de heren J. Feller en
J.J.M. Dijcks (tot 21:10 uur)
De heren H. Philipsen en P. Sevriens (beiden vanaf
21:35 uur)
Mevrouw E. Koks
de heren J. Meeuws en E. Masthoff
de heer P. Ruijten
de dames A. Bruijsten - v.d. Berg en E. Janssen en de
heer J. Cremers
mevrouw P. Cox - Wachelder
De heer P. Pustjens (tot 21:10 uur), mevrouw M. Van
Helvert – Willeme, de heren J. Penders, J.P.C. Dijcks,
G. Dirks en J.P.H. Beckers (tot 21:10 uur)
De heren P. Cox en W. Jessen (beiden vanaf 21:35
uur)

Griffier:

mevrouw M. Hermans

De wethouders:

de heren R. Geraads, J.J.M. Dijcks, J.P.H. Beckers
en P. Pustjens (allen vanaf 21:10 uur)

Fractie Algemeen Belang:

de heren H.J.J. Peters, J.M. Beckers
en P. Claessen

Opening en mededelingen
De Voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur.

2.

Definitieve agenda
Zonder hoofdelijke stemming besluit de Raad overeenkomstig de voorlopige agenda van het
seniorenconvent.

3.

Besluitenlijst 10 maart 2010
Zonder hoofdelijke stemming besluit de Raad overeenkomstig het voorstel van de Griffier d.d. 7
mei 2010.
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4.

Besluitenlijst 11 maart 2010
Zonder hoofdelijke stemming besluit de Raad overeenkomstig het voorstel van de Griffier d.d. 7
mei 2010.

5.

Formatieproces
Ordevoorstel
Op verzoek van het seniorenconvent doet de voorzitter het ordevoorstel de formateur, de heer
H.M. Maessen, deel te laten nemen aan de beraadslaging bij dit agendapunt.
De heer Meeuws legt een stemverklaring af waarin hij aangeeft waarom zijn fractie tegen dit
ordevoorstel zal stemmen.
Bij handopsteken besluit de Raad overeenkomstig het ordevoorstel van de voorzitter met 18
stemmen voor en 2 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties: Lijst Samenwerking, PvdA, PNES, DES, VVD en CDA.
Tegen stemde de fractie: Groen Links.
Formatieproces
De heer Maessen geeft uitleg over het formatieproces. Daarna beantwoordt hij de vragen van
de raadsleden in twee termijnen.
Coalitie
Naar aanleiding van een vraag van Mevrouw Koks constateert de Raad dat de coalitie wordt
gevormd door de fracties: Lijst Samenwerking, CDA, VVD en PvdA.

6.

Coalitieakkoord
Bij handopsteken besluit de Raad overeenkomstig het voorstel van de Griffie d.d. 7 mei 2010 met
14 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties Lijst Samenwerking, PvdA, VVD en CDA.
Tegen stemden de fracties Groen Links, PNES en DES.

7.

Benoeming wethouders
Formatieomvang wethouders
De heer Cremers legt een stemverklaring af waarin hij aangeeft waarom hij tegen dit
raadsvoorstel zal stemmen.
Bij handopsteken besluit de Raad overeenkomstig het voorstel van de Griffie d.d. 6 mei 2010
met 14 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties: Lijst Samenwerking, PvdA, VVD en CDA.
Tegen stemde de fracties: Groen Links, PNES en DES.
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Benoeming wethouders
De voorzitter benoemt de heer Hendricks en mevrouw Bruijsten – v.d. Berg tot stembureau.
Mevrouw Van Helvert – Willeme geeft aan dat de heer de heer R. Geraads zich kandidaat stelt
om benoemd te worden tot wethouder (1,0 fte).
Bij schriftelijke stemming benoemt de Raad de heer R. Geraads tot wethouder voor 1,0 fte met 13
stemmen voor de heer R. Geraads en 7 stemmen ongeldig.
Mevrouw Geelen geeft aan dat de heer J.P.H. Beckers zich kandidaat stelt om benoemd te
worden tot wethouder (1,0 fte).
Bij schriftelijke stemming benoemt de Raad de heer J.P.H. Beckers tot wethouder voor 1,0 fte met
15 stemmen voor de heer J.P.H. Beckers en 5 stemmen ongeldig.
Mevrouw Van Helvert – Willeme geeft aan dat de heer de heer J.J.M. Dijcks zich kandidaat stelt
om benoemd te worden tot wethouder (1,0 fte).
Bij schriftelijke stemming benoemt de Raad de heer J.J.M. Dijcks tot wethouder voor 1,0 fte met
14 stemmen voor de heer J.J.M. Dijcks en 6 stemmen ongeldig.
Mevrouw Geelen geeft aan dat de heer P.H.J. Pustjens zich kandidaat stelt om benoemd te
worden tot wethouder (0,9 fte).
Bij schriftelijke stemming benoemt de Raad de heer P.H.J. Pustjens tot wethouder voor 0,9 fte
met 13 stemmen voor de heer P.H.J. Pustjens en 7 stemmen ongeldig.
De voorzitter vraagt de heren R. Geraads, J.P.H. Beckers, J.J.M. Dijcks en P.H.J. Pustjens of
zij hun benoeming aanvaarden. Allen antwoorden bevestigend.
Beëdiging
De heren R. Geraads, J.P.H. Beckers, J.J.M. Dijcks en P.H.J. Pustjens leggen de ambtseed af
comform artikel 41a van de Gemeentewet.
De vergadering wordt geschorst van 21:10 uur tot 21:20 uur.
8.

Onderzoek geloofsbrieven van nieuw benoemde raadsleden, toelating van nieuw
benoemde raadsleden en beëdiging van toegelaten raadsleden.
Onderzoek geloofsbrieven
De voorzitter constateert dat de heren H. Philipsen, P. Sevriens, P. Cox en W. Jessen hun
benoeming hebben aanvaard.
De voorzitter benoemt de dames Koks en Cox – Wachelder en de heer Dirks tot leden van de
commissie van onderzoek.

De vergadering wordt geschorst van 21:22 tot 21:27 uur, zodat de commissie van onderzoek de
geloofsbrieven van de heren H. Philipsen, P. Sevriens, P. Cox en W. Jessen kan onderzoeken.
Mevrouw Koks deelt als voorzitter van de commissie mee dat na onderzoek door de commissie
de geloofsbrieven akkoord zijn bevonden waardoor de heren H. Philipsen, P. Sevriens, P. Cox en
W. Jessen kunnen worden toegelaten tot de raad van Echt-Susteren.
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Toelating raadsleden
De Raad besluit overeenkomstig het voorstel van de Burgemeester en de Griffier.
Beëdiging
De heren H. Philipsen, P. Sevriens, P. Cox en W. Jessen leggen de ambtseed af conform
artikel 14 van de Gemeentewet.
De vergadering wordt geschorst van 21:30 tot 21:35 uur.
9.

Benoeming raadsleden in vertegenwoordigende organen/commissies
1e plaatsvervangend voorzitter van de raad
Mevrouw Koks geeft aan dat de heer H. Philipsen zich kandidaat stelt voor benoeming tot 1e
plaatsvervangend voorzitter van de raad.
Bij acclamatie benoemt de Raad de heer H. Philipsen tot 1e plaatsvervangend voorzitter van
de raad.
2e plaatsvervangend voorzitter van de raad
Mevrouw Koks geeft aan dat mevrouw M. Van Helvert – Willeme zich kandidaat stelt voor
benoeming tot 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad.
De heer Cremers geeft aan dat mevrouw A. Bruijsten – V.d. Berg zich kandidaat stelt voor
benoeming tot 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad.
De voorzitter benoemt de heren Penders en Ruijten tot stembureau.
Bij schriftelijke stemming benoemt de Raad de mevrouw M. Van Helvert Willeme tot 2e
plaatsvervangend voorzitter van de raad, met 14 stemmen voor mevrouw M. Van Helvert Willeme
en 6 stemmen voor mevrouw A. Bruijsten – V.d. Berg.
Leden van de Auditcommissie
De heer Cox geeft aan dat de heren P. Cox en H. Philipsen zich kandidaat stellen voor
benoeming tot lid van de Auditcommissie.
Bij acclamatie besluit de Raad de heren P. Cox en H. Philipsen te benoemen tot lid van de
Auditcommissie.
Leden van de Rekenkamercommissie
De heer Philipsen geeft aan dat de heren G. Dirks en P. Sevriens zich kandidaat stellen voor
benoeming tot lid van de Rekenkamercommissie.
Bij acclamatie besluit de Raad de heren G. Dirks en P. Sevriens te benoemen tot lid van de
Rekenkamercommissie.

10. Benoeming plaatsvervangend griffier
Bij acclamatie benoemt de Raad de commissiegriffier, mevr. drs. G.H. Bakkes, tot
plaatsvervangend griffier.
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11. Gunning accountantswerkzaamheden voor de periode 2010-2013
Zonder hoofdelijke stemming besluit de Raad overeenkomstig het voorstel van het college van
Burgemeester en Wethouders d.d. 2 april 2010.
12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:45 uur.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d 10 juni 2010.
De raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans

D.A.M. Akkermans
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