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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 7 april 2022  Aanwezig: Voorzitter : drs. R.J. van der Zwaag Griffier  :  mw. mr. A.W.L. Piersma  Leden: Fractie SGP :  J. Melse, A.L. Jacobse, A.N. te Sligte en L. Mulder Fractie PvdA/GL :  C. Maas, P. Blom en P.H.L.J. Meijs Fractie VVD :  M. Osté-Aarnoutse , R. van Houten en P.A. Barendregt Fractie HVV :  J.Y.W. Steketee en T. de Kraker Fractie CDA :  P.A.C. Wisse en J.W. Sanderse Fractie DTV :  L.A. Roelse Fractie CU :  R.M.A. Molenaar Fractie D66 :  J.J. van Maldegem  Afwezig leden     :  S. van Kervinck (HVV) en S. Sparreboom (DTV)  Verder aanwezig:  de gemeentesecretaris en de heer A.J. te Veldhuis, informateur.   
01 Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft aan dat de heer Van Kervinck en mevrouw Sparreboom niet aanwezig zijn.     

02 Vaststellen agenda  De agenda wordt vastgesteld.     
03 Spreekrecht voor de burgers*  Geen insprekers gemeld.   
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04 Vragenuur**  Geen vragen gesteld.    
05 Verslag van de verkennings-informatieronde maart 2022  
De voorzitter bepaalt aan de hand van het lot de volgorde van het spreekrecht. Het onderwerp wordt in twee termijnen behandeld. Eerste termijn: De diverse fracties krijgen in de eerste termijn gelegenheid vragen te stellen aan de informateur en aan de andere fracties. Verder kunnen zij hun standpunt naar voren brengen. 
Dhr. Te Veldhuis beantwoordt de diverse vragen en geeft onder meer aan, dat hij in openheid en transparantie geacteerd heeft. Hij bemoeit zich niet met politieke vragen. Hij gaat verder in op alle gestelde vragen.  Tweede termijn: De diverse fracties geven hun standpunt en stellen nog een enkele vraag.  
D66 brengt het bedrag voor een extra wethouder in.  
DTV vraagt naar de mogelijkheden van een raadsprogramma. 
Dhr. Te Veldhuis beantwoordt de nog gestelde vragen. 
De voorzitter bedankt de informateur voor zijn aanwezigheid en de beantwoording van de vragen. Hij geeft het woord aan de fractie SGP om aan te geven: hoe nu verder.  
SGP zegt aan de slag te gaan met een akkoord op hoofdlijnen. Nu is er de verkennende fase. Volgende week gaat er geschreven worden. Hij gaat verder met een technische voorzitter. Het gaat niet om de zetels maar om de hele raad. Hij doet vanuit zijn kant alles om het verder gestalte te geven. Hij gaat voor verbinding. Nu eerst aan de slag met de beoogde coalitiepartners, maar hij heeft oog voor alle partijen. Hij acteert op basis van gelijkwaardigheid. Voor de toekomst vraagt hij te oordelen over wat er echt opgepakt gaat worden. De wens is de verbinding met de hele raad vast te houden.    

06 Sluiting  
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.00 uur.   


