
Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 

8 juli 2020 
 
Aanvang:  8 juli 2020 om 18:00 uur 
Vergaderlocatie: Digitaal – Microsoft Teams 
Voorzitter:   Mw. A. Penn – te Strake 
Griffier:   Dhr. D. Jutten 
 
Aanwezig raad (37): Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. Boelen (SPM), dhr. Brüll (CDA), mw. 
Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Garnier (PVM), dhr. Gerats (SP), dhr. Geurts (PVV), dhr. 
Gorren (SAB), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Habets (SPM), 
mw. Van Ham (PvdA), mw. Van der Heijden (CDA), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen (CDA), 
dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), dhr. Lurvink (Groep 
Lurvink), mw. Maassen (Groep Maassen), mw. Meese (PVM), dhr. Mermi (SPM), mw. Nuyts (LPM), 
dhr. Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), mw. Politsch (D66), 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 (VVD). 
 
Verhinderd raad (2): Mw. Fokke (PvdA), mw. Van Loo (CDA). 
 
Aanwezig college: 
Wethouders Aarts, Heijnen, Janssen, Jongen en Krabbendam. 
 

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

2. Verslagen. 
De verslagen van de voorgaande periode worden vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken. 
De lijst van ingekomen stukken wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 
4. Benoemen burgerlid PvdA. 

In verband met de digitale raadsvergadering wordt de stemming via post afgedaan en de 

uitslag later aan de raad bekend gemaakt. 

 
5. Afleggen belofte burgerleden Abdi & Garnier. 

De heer Abdi (Groep Alexander Lurvink) en de heer A. Garnier (PVM) leggen de belofte af. 
 

6. Jaarrekening 2019. 
Voor het raadsvoorstel stemmen 26 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), 
dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Gerats (SP), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Habets (SPM), mw. Van der Heijden (CDA), mw. Hermens (GroenLinks), 
dhr. Janssen (CDA), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), 
dhr. Lurvink (Groep Lurvink), dhr. Mermi (SPM), dhr. Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), 
dhr. Peeters (CDA), mw. Politsch (D66), mw. Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), dhr. Steijns 
(SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw (VVD). 
 



Tegen het raadsvoorstel stemmen 11 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), 
dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Van Ham (PvdA), 
mw. Maassen (Groep Maassen), mw. Meese (PVM), mw. Nuyts (LPM), mw. Slangen (PvdA), 
dhr. Smeets (PVM). 

 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 
  

 


