GEMEENTE
VA LKEN S W A A R D

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Valkenswaard, gehouden op donderdag 15 april 2010 om 20.00 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis.
Aanwezigen
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

dhr. A.B .A.M. Ederveen
dhr. C.J. Dorsman
dhr. J.C.M. van Aalst, mw. I.T. Berendsen, dhr. B.F.B.J. Bots, dhr. E.H. Buiter,
dhr. P.J.M, van der Burgt, dhr. A.W.C.B, van Daal, dhr. J.J.M. van Dijk,
dhr. T.P.T.H. Geldens, dhr. E.J.E. van de Goor, dhr. H.H.M. Hovens,
mw. M.P.G.M. Krikhaar-Fleuren, dhr. P.P. Leenders, mw. B.N.M.A.M. van LeeuwenAarts, dhr. J.W.P.G. Luijendijk, dhr. J.C. Luijbregts, mw. M.T.C. Maas-Jacobs,
dhr. J.H.C, van Meurs, mw. J.M. Smeets, dhr. F.W.H.J. Smits,
dhr. P.C.N.M. van Steensel, dhr. M.JJ.F.M.W. Tooten, dhr. WA. Verhoeven,
dhr. M.T.G.M. Wijnen

Afwezig:

1.

Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt vastgesteld.
Presentatie van het coalitieprogramma 2010-2014.
Door de fractievoorzitter van de PvdA, dhr. Van der Burgt, wordt een toelichting gegeven op
het coalitieprogramma.

3.

Vaststellen van het aantal wethouders voor de bestuursperiode 2010-2014.
Op voordracht van de coalitie wordt besloten het aantal wethouders vast te stellen op 3 en hun
tijdsbestedingnorm te stellen op voltijds.
Geconstateerd wordt dat de fracties van CDA, D66, H&G, PvdA en VB/DB/puur vóór het
voorstel zijn en de fractie van de W D tegen, waarmee het voorstel met 22 stemmen vóór en 1
stem tegen is aansenomen.
Benoemen en beëdigen van wethouders.
Nadat door een commissie uit de raad, bestaande uit de raadsleden Berendsen, Luijendijk en
Hovens, de benoembaarheid van de door de coalitie voorgedragen wethouders (de heren M.J.A.
Bax, E.H. Buiter en M.T.G.M. Wijnen) onderzocht en in orde bevonden worden, worden door
de voorzitter de leden Berendsen, Luijendijk en Van Meurs benoemd tot stembureau.
Geconstateerd wordt dat de heer M.J.A. Bax met 16 stemmen vóór en 5 stemmen tegen (2
ongeldig) is benoemd tot wethouder van Valkenswaard wordt benoemd.
Geconstateerd wordt dat de heer E.H. Buiter met 20 stemmen vóór en 2 stemmen tegen (1
ongeldig) tot wethouder van Valkenswaard wordt benoemd.
Geconstateerd wordt dat de heer M.T.G.M. Wijnen met 18 stemmen vóór en 5 stemmen tegen
tot wethouder van Valkenswaard wordt benoemd.
Hun tijdbestedingnorm wordt vastgesteld op voltijds.
Nadat zij hebben laten weten de benoeming te aanvaarden leggen de benoemde wethouders, in
handen van de voorzitter, de eed af.
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5.

Onderzoek naar de geloofsbrieven en beëdigen van raadsleden.
Nadat door een commissie uit de raad, bestaande uit de raadsleden Bots, Smeets en Van
Steensel, de geloofsbrieven van het nieuw te beëdigen raadslid zijn onderzocht en in orde
bevonden, besluit de raad de heer W.F.L.G. Mesman toe te laten tot de gemeenteraad van
Valkenswaard en legt hij, in handen van de voorzitter, de eed af.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
29 april 2010.
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