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STATUS: CONCEPT

1. Opening en mededelingen
Vergaderingsvoorzitter: Emma Laurijssens van Engelenhoven.

Er is een ingekomen brief van Gert-Jan Koevoets m.b.t. wijzigingen bestuur. Robin Verleisdonk is aanwezig namens het regiobestuur.

2. Vaststellen agenda
Peter Mul heeft om spreektijd gevraagd. In verband met de volle agenda wordt de spreektijd beperkt tot 5 minuten. Gert-Jan 
Koevoets heeft ook om spreektijd gevraagd maar ziet af van spreektijd, en ziet bovendien in het voorstel over de 
bestuurssamenstelling de vragen in zijn brief afdoende beantwoord zodat zijn brief niet verder behandeld hoeft te worden. 
Punt 8 (wethouderscommissie) wordt ingevoegd voor punt 4.

3a. Verslag AAV 5 oktober 2017
Het verslag wordt goedgekeurd.

3b. Spreektijd Peter Mul
Peter Mul vindt dat de Lijstadviescommissie fundamentele fouten heeft gemaakt. Hij wist dat hij door niet mee te werken aan het gesprek 
met de LAC onderaan de lijst zou komen, maar vervolgens ontbrak hij in de nieuwsbrief volledig. Dit laatste is een gevolg van een menselijke 
fout, dit is na ontdekking onmiddellijk gerectificeerd. 

Peter protesteert tegen de gevolgde procedure en verwijst naar reglementen. De gevolgen van het wegblijven bij de LAC moeten de 
volgende keer beter beschreven worden. Volgens Robin Verleisdonk is de procedure correct gevolgd, behalve de gelegenheid te reageren.
Ron Dujardin merkt op dat het beter is om de e-voting pas te starten na het verschijnen van het advies van de LAC. 

4a. Benoemen wethouderscommissie
Het bestuur stelt voor de volgende personen te benoemen voor de in te stellen Wethouderscommissie:

Eric de Bruijn (Breda)
Mariëlle Overboom (Breda)
Gerk Oberman (Den Bosch)

Jurriën Cerneus vindt dat de kandidaat wethouder lid moet zijn van D66. Wonen in de gemeente mag geen eis zijn, in elk geval niet in 
Moerdijk, zegt Geert Wiers. In Moerdijk zou dat een ernstige beperking in mogelijke kandidaten betekenen. Affiniteit met de gemeente is wel 
van belang. Peter Mul stelt dat de lijsttrekker geen deel kan uitmaken van de commissie. Met de voorgestelde commissieleden is dat niet het 
geval. 

4b. Voorstel bestuurssamenstelling
Emma draagt het voorzitterschap van de vergadering voor dit punt over aan Geert Wiers.



Het voorstel van het bestuur om de bestaande situatie te bekrachtigen wordt unaniem aangenomen. Daarmee wordt Emma Laurijssens van 
Engelenhoven als voorzitter in functie gekozen en Eva Laurijssens van Engelenhoven als secretaris, beiden voor de periode tot aan de 
eerste AAV na afloop van de coalitieonderhandelingen na GR2018. Ook de overige bestuursfuncties zullen op die AAV eindigen. Er worden 
dan dus verkiezingen gehouden voor het volledige bestuur.

5. Begroting 2018
De begroting voor 2018 wordt aangenomen. De begroting is conservatief en houdt rekening met zetelverlies in Etten-Leur en verlies van de 
wethouderspost.

6. Campagneplan
Campagnecoördinator Eva Laurijssens van Engelenhoven licht het campagneplan mondeling toe. Ze geeft aan dat door het vertrek van de 
vorige campagnecoördinator ook het campagneplan verloren is gegaan, en dat er geïmproviseerd moet worden op basis van het 
campagneplan van GR2014. Om dezelfde reden is de campagnecommissie al in een vroeg stadium uitgebreid.

7. Vaststellen verkiezingsprogramma

Amendementen op het verkiezingsprogramma worden door de programmacommissie besproken, en aan 
de leden voorgelegd. Vervolgens wordt het programma vastgesteld.

8. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

9. Sluiting 
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