
  
 
 
 
Besluitenlijst buitengewone raad  23 april 2014. 
 
 Omschrijving van het voorstel  Besluit 
1 Opening. 

 
 

 Welkom tbv deze buitengewone 
raadsvergadering.  

2 Vaststelling van de agenda. 
 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3  Toelating nieuwe raadsleden 
 

 Ten behoeve van het onderzoek 
geloofsbrieven wordt een 
onderzoekscommissie geloofsbrieven 
ingesteld bestaande uit de raadsleden 
Thom Ummels. Hans Waaijenberg en 
Simon Buwalda. De onderzoeks-
commissie geeft aan geen beletselen te 
zien voor toelating als raadslid. De 
commissie geeft echter aan dat vanuit de 
gedragscode voor de raad aandacht wordt 
gevraagd voor bepaalde nevenfuncties.  
 

4 Beëdiging raadsleden 
 

 De raadsleden mevrouw Gerrine Fernhout 
(fractie VVD), mevrouw Andrea Haubrich-
Duijzer (ZVV) en de heer Gilco Grandia 
(fractie Christen Unie) leggen de eed en 
belofte af en worden derhalve beëdigd en 
toegelaten tot de raadsvergadering.  
 

5 Eindverslag (in)formatieproces door 
formateur de heer K. Metz. 

 De heer Metz geeft een korte toelichting 
over het informatie én formatieproces van 
de afgelopen weken. De voorgestelde 
formatie van de wethouders zal gaan 
bestaan uit 3.6 fte oftewel 0.9 
formatieplaats per wethouder.  
 

6 Bestuursakkoord 2014-2018. 
 

 De heer Metz biedt namens de 
coalitievormende partijen de 
gemeenteraad het bestuursakkoord 2014-
2018 genaamd “Dichter bij de burger” aan. 
Kort debat nav het bestuursakkoord. 
 

7 Voordracht kandidaat wethouders. 
 

 De fractie ZVV, Christen Unie, CDA, en 
VVD stellen hun kandidaat wethouders 
voor. De heren K. Zondag. A.C. Bragt, A.C. 
van Balken en de heer H.J. Looijen worden 
voorgedragen.  
 

8 Presentatie kandidaat wethouders. 
 

 De adviesnota en besluit terzake de 
kandidaat-wethouders en formatie wordt 



uitgereikt ter vergadering.  
De kandidaat wethouder de heren K. 
Zondag, A.C. Bragt, A.C. van Balken en de 
heer H. Looijen stellen zich kort voor. 
 
 

9 Benoeming wethouders. 
 

 De onderzoekscommissie geloofsbrieven 
wordt wederom gevraagd om hun 
onderzoek te doen naar de geloofsbrieven 
van de wethouders. 
De onderzoekscommissie geloofsbrieven 
geeft aan dat de geloofsbrieven van alle 
kandidaten in orde zijn bevonden. Hierbij 
wordt wel als aandachtspunt opgemerkt 
dat de kandidaat -wethouders hebben 
toegezegd in een gesprek met de 
burgemeester dat zij allen nog de 
gevraagde verklaring omtrent gedrag de 
zgn. VOG zullen overleggen aan de 
burgemeester en gemeenteraad. Deze 
VOG’s zijn op dit moment door de 
burgemeester en raad nog niet ontvangen 
maar de raad zal bij ontvangst van de 
VOG’s hiervan per direct in kennis worden 
gesteld.  
  

10 Beëdiging wethouders. 
 

 De heren K. Zondag, A.C. Bragt, A.C. van 
van Balken en de heer H. J. Looijen leggen 
de eed en belofte af en worden 
geïnstalleerd als wethouder namens de 
gemeente Zaltbommel. 
 

11 Sluiting.   
 
 
 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,  

drs. M.S.P. Muurling A. van den Bosch 
 


