
Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 
 12 en 13 februari 2019 

 
Aanvang: dinsdag 12 februari om 17:00 uur 
Vervolg: woensdag 13 februari om 19:00 uur 
 
Vergaderlocatie: raadzaal Mosae Forum 
 
Voorzitter: Mw. A. Penn – te Strake/Dhr. M. Severijns 
Griffier:  Mw. J. Goossens 
 
Aanwezig raad:  
Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. Boelen (SPM), dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. 
Van Est (50PLUS), mw. Eurlings-Tonnaer (D66), mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts 
(PVV), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Habets (SPM), mw. Van 
Ham (PvdA), Mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen (CDA), dhr. 
Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), dhr. Lurvink (M:OED), mw. 
Maassen (M:OED), mw. Meese (PVM), dhr. Mermi (SPM), mw. Nuyts (LPM), dhr. Passenier 
(GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), mw. Politsch (D66), dhr. Pulles (SP), mw. Schut (SP), dhr. Severijns 
(VVD), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns (SPM) dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems 
(SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
Verhinderd raad: 
mw. Van Loo (CDA), dhr. Gorren (SAB). 
 
Aanwezig college: 
Wethouders Aarts, Jongen, De Graaf, Janssen, Heijnen en Krabbendam; Burgemeester Penn-te Strake 
 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Verslag. 
De besluitenlijsten en verslagen van de raadsavonden van 22 en 29 januari 2019 worden 
vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken. 
Kennis wordt genomen van de lijst van ingekomen stukken in de periode van 28 januari tot 
en met 8 februari 2019. 

 
Burgemeester Penn-te Strake vraagt dhr. Severijns (VVD) om het voorzitterschap waar te 
nemen, aangezien zij een van de portefeuillehouders is in het volgende agendapunt. 

 
4. Casus spionage ambtenaren 

 
De vergadering wordt op dinsdag 12 februari om 23:00 uur geschorst en wordt op woensdag 
13 februari om 19:00 uur met dezelfde aanwezigen voortgezet. 
 
Motie van wantrouwen tegen wethouder Aarts van PVV, PvdA, PVM, M:OED, 50PLUS, LPM 
en Groep Gunther. 



Voor de motie stemmen dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA), 
dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Van Ham 
(PvdA), dhr. Lurvink (M:OED), mw. Maassen (M:OED), mw. Meese (PVM), mw. Nuyts 
(LPM), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM). 

 
Tegen de motie stemmen Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), dhr. Brüll (CDA), 
mw. Demas (D66), mw. Eurlings-Tonnaer (D66), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 
mw. Habets (SPM), Mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. Hermens (GroenLinks), 
dhr. Janssen (CDA), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. 
Limpens (VVD), dhr. Mermi (SPM), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), 
mw. Politsch (D66), dhr. Pulles (SP), mw. Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), dhr. Steijns 
(SPM) dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
De motie is verworpen met 13 stemmen voor en 24 stemmen tegen. 

 
Motie van afkeuring tegen het college van PVV, PvdA, PVM, M:OED, 50PLUS, LPM en Groep 
Gunther. 

Voor de motie stemmen dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA), 
dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Van Ham 
(PvdA), dhr. Lurvink (M:OED), mw. Maassen (M:OED), mw. Meese (PVM), mw. Nuyts 
(LPM), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM). 

 
Tegen de motie stemmen Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), dhr. Brüll (CDA), 
mw. Demas (D66), mw. Eurlings-Tonnaer (D66), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 
mw. Habets (SPM), Mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. Hermens (GroenLinks), 
dhr. Janssen (CDA), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. 
Limpens (VVD), dhr. Mermi (SPM), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), 
mw. Politsch (D66), dhr. Pulles (SP), mw. Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), dhr. Steijns 
(SPM) dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
De motie is verworpen met 13 stemmen voor en 24 stemmen tegen. 

 
Motie van genoegdoening van LPM. 
 Voor de motie stemt mw. Nuyts (LPM). 

 
Tegen de motie stemmen Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. Boelen (SPM), 
dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Eurlings-Tonnaer 
(D66), mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Habets (SPM), mw. Van Ham 
(PvdA), Mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen 
(CDA), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), dhr. 
Lurvink (M:OED), mw. Maassen (M:OED), mw. Meese (PVM), dhr. Mermi (SPM), dhr. 
Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), mw. Politsch (D66), dhr. Pulles (SP), mw. 
Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns 
(SPM) dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
De motie is verworpen met 1 stem voor en 36 stemmen tegen. 

 
Motie Normalisering Verhoudingen van SP 

Voor de motie stemmen Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), dhr. Brüll (CDA), 
mw. Demas (D66), mw. Eurlings-Tonnaer (D66), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 



mw. Habets (SPM), Mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. Hermens (GroenLinks), 
dhr. Janssen (CDA), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. 
Limpens (VVD), dhr. Mermi (SPM), mw. Nuyts (LPM), dhr. Passenier (GroenLinks), 
dhr. Peeters (CDA), mw. Politsch (D66), dhr. Pulles (SP), mw. Schut (SP), dhr. Severijns 
(VVD), dhr. Steijns (SPM) dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de 
Wouw-Simons (VVD). 

 
Tegen de motie stemmen dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Fokke 
(PvdA), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. 
Van Ham (PvdA), dhr. Lurvink (M:OED), mw. Maassen (M:OED), mw. Meese (PVM), 
mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM). 
 
De motie is aangenomen met 25 stemmen voor en 12 stemmen tegen. 


