Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 29 maart 2018
Aanwezig:
dhr. Beek (ProVeenendaal), mw. Bette – van de Nadort (ChristenUnie), dhr. Blad (ChristenUnie), dhr. Both
(SGP), mw. Bottema (VVD), dhr. Van de Braak (PvdA), dhr. van Braak (ChristenUnie), dhr. Breur (SP), mw.
Brunekreeft – Lagerweij (ChristenUnie), dhr. Coban (DENK), dhr. Dielemans (D66), dhr. Diepeveen (VVD),
dhr. Van Essenveld (ChristenUnie), dhr. Van Iperen (SGP), mw. Jansen (Lokaal Veenendaal), dhr. Janssen
(ProVeenendaal), dhr. Koerts (ChristenUnie), mw. Kundic (D66), dhr. D. Lochtenberg (VVD), dhr. K.
Lochtenberg (Lokaal Veenendaal), dhr. Nooteboom (VVD), dhr. Oskam (GroenLinks), mw. Overduin –
Biesma (CDA), dhr. Pottjewijd (Lokaal Veenendaal), mw. Roelofsen (ProVeenendaal), dhr. Ruitenbeek
(CDA), dhr. Scheele (SGP), dhr. Schonewille (CDA), dhr. Van Soest (ChristenUnie), dhr. Stroobosscher
(ChristenUnie), dhr. Veen (VVD), dhr. Verloop (SGP), dhr. Van der Weerd (ProVeenendaal)
Verlaat: Afwezig: Voorzitter:
Dhr. P.A. Zoon
Griffier:
Mw. F.A. van Hooijdonk.
Wethouders:
mw. J.F.M. Hollander (VVD)
Aanvang: 16.00 uur tot 16.29 uur.
1. Opening en vaststellen agenda
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Besluitvorming
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Beëdiging en installatie van nieuw
benoemde leden van de raad

Na aflegging van de eed - op grond van artikel 14 van de
Gemeentewet – zijn
mw. Bette – Van de Nadort (ChristenUnie)
dhr. Blad (ChristenUnie)
dhr. Both (SGP)
dhr. Van Braak (ChristenUnie)
dhr. Breur (SP)
mw. Brunekreeft – Lagerweij (ChristenUnie)
dhr. Dielemans (D66)
dhr. Van Essenveld (ChristenUnie)
dhr. Van Iperen (SGP)
mw. Jansen (Lokaal Veenendaal)
dhr. Koerts (ChristenUnie)
mw. Overduin – Biesma (CDA)
dhr. Pottjewijd (Lokaal Veenendaal)
dhr. Ruitenbeek (CDA)
dhr. Scheele (SGP)
dhr. Schonewille (CDA)
dhr. Van Soest (ChristenUnie)
dhr. Stroobosscher (ChristenUnie)
dhr. Veen (VVD)
dhr. Verloop (SGP)
ter vergadering beëindigd en geïnstalleerd tot lid van de raad.
Na aflegging van de verklaring en belofte - op grond van
artikel 14 van de Gemeentewet –
dhr. Beek (ProVeenendaal)
mw. Bottema (VVD)
dhr. Van de Braak (PvdA)
dhr. Coban (DENK)
dhr. Diepeveen (VVD)
dhr. Janssen (ProVeenendaal),
mw. Kundic (D66)
dhr. D. Lochtenberg (VVD)
dhr. K. Lochtenberg (Lokaal Veenendaal)
dhr. Nooteboom (VVD)
dhr. Oskam (GroenLinks)
mw. Roelofsen (ProVeenendaal)
dhr. Van der Weerd (ProVeenendaal)
ter vergadering beëdigd en geïnstalleerd tot lid van de raad.
Vervolgens spreekt de voorzitter de nieuwe raad toe.

3. Sluiting

De vergadering wordt om 16.29 uur gesloten.
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