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Portefeuillehouders: wethouder T. De Jonge. Wethouder C. Van Benschop

De voorzitter: Geachte leden van de gemeenteraad. Hartelijk welkom bij deze, ik denk 
hele korte Hamer Raad vorige week heeft de commissie verzocht om een hamerraad in 
te gelasten zodat u snel over het voorliggende onderwerp kunt besluiten. En dat hebben 
we gedaan. Volgens mij zijn er 37 of 38 raadsleden - ik heb het even geteld - binnen. Er 
is in elk een afwezige, mevrouw Nieuwland.

Mevrouw Stolk: Voorzitter? Mevrouw Striebeck is ook afwezig. Die is ziek. 

De voorzitter: Dan kwam ik toch goed met 37. We wensen haar natuurlijk beterschap. 
Dank voor de melding. Om een rechtmatig besluit te kunnen nemen, dient wel een 
meerderheid van de raadsleden aanwezig zijn. Nou, dat hebben we geconstateerd. Er ligt
een agenda voor met één agendapunt, en ik kijk even rond of we de agenda zo kunnen 
vaststellen. Dat is het geval. 

De heer Van Dam-Timmers: Voorzitter?

De voorzitter: Een vraag van de heer van Dam. Gaat uw gang.

De heer Van Dam-Timmers: Ik had begrepen dat dit een besloten vergadering was. 

De voorzitter: Nee, dat is geen besloten vergadering afhankelijk van over wel of geen 
stemverklaringen gaan komen. Als er geen stemverklaringen komen. En nou, vanuit de 
commissie leek dat er niet op. In ieder geval kan het gewoon in openbaarheid worden 
besloten, maar dan bespreken we er ook niets over. Omdat het een hamerstuk is, als u 
zegt ik wil toch een stemverklaring kunnen afleggen dan wordt het een besloten 
vergadering en dan gaan we de maatregelen nemen die daarbij horen, zeg ik dan maar 
even. Ik kijk even rond of er iemand voornemens is om een stemverklaring af te leggen. 
Dat is niet het geval. 

De voorzitter: Dan zijn we dus bij agendapunt 2 het hamerstuk zélf. Ik heb begrepen dat 
ik de naam niet eens mag noemen, zo geheim is het. Commissie heeft besloten dat een 
hamerstuk is, dus we spreken er ook niet over. En ik kijk even rond of er gestemd over 
moet worden, of dat iedereen akkoord is met het voorliggende voorstel? Dan constateer 
ik dat het voorstel unaniem is aangenomen. En dan is daarmee deze raadsvergadering 
alweer ten einde. Dank u wel. Het is de kortste raadsvergadering ooit. Beste mensen, 
hoe laat is het? Ja. Beste mensen. Over zes minuten begint de het vragenhalfuurtje. Ja? 
Over zes minuten begint het vragenhalfuurtje. De vergadering is gesloten, dank u wel. 
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