
Besluitenlijst raadsvergadering van 19-05-2022

Aanwezig: 
Voorzitter: mevrouw M. Jansen-van Harten
Griffier: de heer K. Wiesenekker
De leden: mevrouw M. van de Graaf (PvdA-GL), mevrouw J. Wams (PvdA-GL), mevrouw S.A. den Herder (GBW), de heren K.J. Stalman (VVD), 
 M. Hardeman (CDA), J.H. Bessembinders (CDA), P. van Schaik (GBW), J. Westenberg (GBW) (vanaf agendapunt 4), B.S. de Jong (GBW), 
 B. Bosman (CU), G.A.R. van der Linden (CU), H.M. van Veldhuizen (SGP), H.J. Molenaar (SGP), G.J. Heldoorn (SGP) en J. de Vogel (SGP)

Met kennisgeving afwezig: -

Verder zijn aanwezig: wethouders D.P. de Kruif, mevrouw A.J. Vlam, mevrouw M.H. Treep (t/m agendapunt 5) en mevrouw D.J. de Kruif (vanaf agendapunt 8)

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening -- --
2. Vaststelling agenda -- Vastgesteld
3. Beëdiging mevrouw J. Beumer en de heer 

S. Smit als plaatsvervangende leden van de 
raadscommissie

Mevrouw J. Beumer-Dorst en de heer S. Smit (beiden benoemd als 
plaatsvervangend raadscommissielid, voor respectievelijk het CDA 
en de PvdA-GL worden beëdigd. De heer Smit legt de verklaring en 
belofte af, mevrouw Beumer legt de eed af.

Mevrouw J. Beumer en de heer
S. Smit zijn beëdigd als 
plaatsvervangende leden van de 
raadscommissie

4. Onderzoek geloofsbrieven benoemd raadslid 
en beëdiging

 De heren B. Bosman, P. van Schaik en K.J. Stalman worden 
benoemd als commissie van onderzoek geloofsbrieven. Na een 
korte schorsing deelt de heer P. van Schaik namens de 
commissie mee dat de geloofsbrieven van de heer 
J. Westenberg in orde zijn bevonden. De commissie adviseert 
hem toe te laten tot lid van de gemeenteraad.

 De heer J. Westenberg legt in handen van de voorzitter de eed 
af.

De heer J. Westenberg is unaniem als 
raadslid toegelaten en is als raadslid 
beëdigd.

5. Bespreking coalitieakkoord, inclusief het 
proces van coalitievorming

 Het coalitieakkoord zal nader uitgewerkt worden in een College-
werkprogramma (actiepunt).

 Er wordt afscheid genomen van wethouders D.P. de Kruif, M.H. 
Treep en A. Vlam

--

6. Schorsing -- --
7. Heropening vergadering om 21.00 uur -- --

8. Benoeming wethouders, aanvaarding 
benoeming en beëdiging

 De heren B. Bosman, P. van Schaik en K.J. Stalman zijn 
benoemd als commissie van onderzoek geloofsbrieven 
wethouders. Voorafgaand aan deze raadsvergadering hebben 
zij de geloofsbrieven van de beoogd wethouders, de heer H.J. 

 Op de heer H.J. Molenaar zijn 15 
stemmen uitgebracht. Hij wordt 
benoemd als wethouder met een 
tijdsbestedingsnorm van 100%.
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Molenaar, mevrouw M. van de Graaf en mevrouw D.J. de Kruif, 
onderzocht. Zij werden hierbij bijgestaan door de griffier de 
heer K. Wiesenekker. De heer Bosman deelt namens de 
commissie mee dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden. 
Hierbij wordt opgemerkt dat mevrouw D.J. de Kruif vooralsnog 
niet voornemens is zich in Woudenberg te vestigen. Zij zal 
derhalve van de raad ontheffing moeten krijgen van het 
woonplaatsvereiste.

 Er wordt schriftelijk gestemd over de benoeming van de 
wethouders. De heren P. van Schaik en G.J. Heldoorn vormen 
de commissie van stemopneming. Zij tellen de stemmen samen
met de griffier, de heer 
K. Wiesenekker.

 De heer H.J. Molenaar, mevrouw M. van de Graaf en mevrouw 
D.J. de Kruif aanvaarden hun benoeming en leggen in handen 
van de voorzitter de in de Gemeentewet voorgeschreven eed of
verklaring en belofte af. Mevrouw De Graaf legt de verklaring 
en belofte af, mevrouw De Kruif en de heer Molenaar leggen de
eed af.

 Op mevrouw M. van de Graaf zijn 14 
stemmen uitgebracht. Er is één 
blanco stem. Zij wordt benoemd als 
wethouder met een 
tijdsbestedingsnorm van 80%.

 Op mevrouw D.J. de Kruif zijn 10 
stemmen uitgebracht. Er zijn vijf 
blanco stemmen. Zij wordt benoemd 
als wethouder met een 
tijdsbestedingsnorm van 80% en zij 
krijgt ontheffing van het vereiste van
ingezetenschap voor de periode van 
één jaar.

 De benoemde wethouders zijn 
beëdigd.

9. Schorsing voor benoeming nieuwe raadsleden
en aanneming benoeming en onderzoek 
geloofsbrieven

 De heren B. Bosman, P. van Schaik en K.J. Stalman worden 
benoemd als commissie van onderzoek geloofsbrieven. Na een 
korte schorsing deelt de heer 
K.J.  Stalman namens de commissie mee dat de geloofsbrieven 
van de heer K.H.J. van de Wetering en de heer V.M. Holleman in
orde zijn bevonden. De commissie adviseert hen toe te laten 
tot lid van de gemeenteraad.

De heer K.H.J. van de Wetering en de 
heer V.M. Holleman zijn unaniem 
benoemd als raadslid

10. Beëdiging toegelaten raadsleden De heer V.M. Holleman en de heer K.H.J. van de Wetering leggen in 
handen van de voorzitter de in de Gemeentewet voorgeschreven 
eed of verklaring en belofte af. De heer Holleman legt de eed af, de
heer Van de Wetering de verklaring en belofte.

--

11. Sluiting Sluiting om circa 21.55 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 30-06-2022

De 2e loco-griffier, De voorzitter,
E. Lemaier M. Jansen-van Harten
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