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Raadsvergadering
20 april 2017

Nummer
17-039

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunnik, gehouden op 20 april
2017 om 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Singelpark 1 te Odijk.
Aanwezig:
de heer H.M. Ostendorp
mevrouw H.R.E. Hofland
de heer J. Buzepol
mevrouw L. Geerlings
de heer P. Lakerveld
mevrouw H.J. Mourits
de heer F.A. Schenk
mevrouw B.G. Schipper
mevrouw A.A. van der Stijl
mevrouw J.T. Sweerts
de heer L.N. Vernie
de heer A.W. Viskil
mevrouw H.J. Visser

voorzitter
griffier
De Liberalen
CDA
CDA
Perspectief 21
De Liberalen
Perspectief 21
Perspectief 21
De Liberalen
CDA
Perspectief 21
CDA

Voorts aanwezig:
de heer J.J. Eijbersen
mevrouw H.M. Spil

wethouder
wethouder

Afwezig:
de heer H.J. Hoitink
de heer K.A. Maijer
de heer J. Sterk
mevrouw N. van der Voort

De Liberalen
De Liberalen
Perspectief 21
Perspectief 21

1.

Opening en voorstemmer
De voorzitter opent de vergadering om 21.07 uur en heet iedereen welkom.
De heer Maijer, de heer Hoitink, de heer Sterk en mevrouw Van der Voort zijn met kennisgeving afwezig. Door loting wordt de heer Vernie als voorstemmer aangewezen.

2.

Vaststelling agenda
17-029
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststelling notulen raadsvergadering 30 maart 2017
17-034
De notulen van de raadsvergadering van 30 maart 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken en mededelingen van het college
17-030
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de ingekomen stukken. De lijst van
ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn geen mededelingen van het college.

5.

Mededelingen vanuit U10 en raadsrapporteurs
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6.

Er zijn geen mededelingen.
Korte informatie van gemeenteraadsvertegenwoordigers in besturen van gemeenschappelijke regelingen
Er is geen informatie.

7.

Voorstel tot het benoemen van mevrouw A.A. van der Stijl tot lid van de Werkgeverscommissie
17-036
De voorzitter deelt mee dat er een wijziging is binnen de fractie van P21 in verband met het
vertrek van de heer Heijmerink. De heer Viskil treedt terug als voorzitter en lid van de Werkgeverscommissie. Mevrouw Van der Stijl is voorgedragen om hem te vervangen als lid van de
Werkgeverscommissie.
Spreker bedankt de heer Viskil ook namens de griffie voor het werk dat hij heeft verricht voor
de Werkgeverscommissie. Hij stelt vast dat stemming bij acclamatie kan.
De voorzitter stelt vast dat het voorstel unaniem wordt aangenomen.

8.

Voorstel tot het benoemen van de heer A.W. Viskil als lid en de heer J. Sterk als plaatsvervangend lid van de Auditcommissie
17-036
De voorzitter deelt mee dat P21 de heer Viskil wil benoemen als lid van de Auditcommissie en
de heer Sterk als plaatsvervangend lid van de Auditcommissie. Hij stelt vast dat stemming bij
acclamatie kan.
De voorzitter stelt vast dat het voorstel unaniem wordt aangenomen.

9.

Vragenronde
Er zijn geen vragen ingediend.

10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.11 uur en dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunnik d.d.
11 mei 2017.
De griffier,
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De voorzitter,

