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1.De	  voorzitter	  opent	  de	  vergadering	  om	  20.00	  uur	  en	  heet	  een	  ieder	  hartelijk	  welkom.	  Er	  wordt	  
door	  de	  voorzitter	  uitleg	  over	  deze	  avond	  gegeven.	  

2.De	  mededeling	  deze	  avond	  is	  dat	  dat	  spelden	  voor	  jubilarissen	  zijn	  uitgereikt	  door	  Mieke	  Kuik-‐
Verweg	  en	  Hendry	  Bosch.	  De	  jubilarissen	  konden	  wegens	  gezondheidsredenen	  niet	  bij	  de	  1	  mei	  
viering	  zijn	  en	  werden	  daarom	  thuis	  bezocht.	  	  

3.De	  agenda	  wordt	  zonder	  wijzigingen	  vastgesteld.	  

4.Het	  verslag	  van	  17	  maart	  wordt	  zonder	  wijzigingen	  vastgesteld	  door	  de	  ledenvergadering.	  

Het	  verslag	  van	  7	  april	  wordt	  met	  de	  volgende	  toevoeging	  vastgesteld:	  

Dhr.	  Grondel	  ziet	  graag	  in	  het	  verslag	  dat	  er	  door	  meerdere	  leden	  is	  opgemerkt	  dat	  de	  kandidaat	  
wethouder	  uit	  Almelo	  dient	  te	  komen.	  

5.	  Verslag	  van	  de	  benoemingsadviescommissie	  (bijlage)	  

Naar	  aanleiding	  van	  het	  verslag	  van	  de	  BAC	  zijn	  er	  vanuit	  de	  zaal	  vragen	  gesteld	  door	  de	  leden.	  

a. Hoeveel	  Almeloers	  waren	  bij	  de	  15	  sollicitanten?	  
b. Waarom	  was	  de	  kandidaat	  uit	  Almelo	  niet	  voldoende	  geschikt?	  
c. Waarom	  werden	  de	  selectie	  criteria	  niet	  gecommuniceerd?	  
d. Waarom	  heeft	  de	  fractievoorzitter	  niet	  gereageerd	  op	  het	  verhaal	  van	  LAS?	  
e. Wat	  gebeurt	  er	  als	  de	  gemeenteraad	  nee	  zegt	  tegen	  de	  voordracht?	  

Er	  werden	  naar	  aanleiding	  van	  het	  verslag	  van	  de	  BAC	  enkele	  opmerkingen	  geplaatst	  door	  de	  leden.	  

a. Lid	  spreekt	  zorgen	  uit	  over	  zijn	  invloed.	  
b. Voor	  de	  derde	  keer	  wordt	  een	  niet-‐Almeloer	  voorgedragen	  als	  kandidaat	  wethouder.	  
c. Door	  een	  lid	  wordt	  waardering	  voor	  de	  BAC	  uitgesproken	  
d. Het	  verslag	  van	  de	  BAC	  wordt	  zeer	  gewaardeerd	  door	  een	  lid.	  
e. Een	  lid	  merkt	  op	  dat	  er	  alleen	  de	  procedure	  beoordeeld	  dient	  te	  worden	  en	  zeker	  niet	  op	  

personen	  in	  moet	  worden	  gegaan.	  Dit	  wordt	  onderstreept	  door	  nog	  een	  lid.	  

	  

Namens	  de	  BAC	  reageert	  Nico	  Dam	  op	  de	  vragen	  en	  opmerkingen.	  

Nico	  Dam	  is	  blij	  met	  de	  woorden	  over	  de	  integriteit	  en	  dat	  er	  niet	  in	  wordt	  gegaan	  op	  inhoud	  van	  de	  
andere	  14	  kandidaten.	  Daarom	  kan	  een	  aantal	  vragen	  niet	  beantwoord	  worden.	  

Vraag	  e	  is	  een	  wat-‐als	  vraag,	  niemand	  kan	  in	  de	  toekomst	  kijken.	  

Het	  komen	  uit	  Almelo	  was	  een	  belangrijk	  criterium	  maar	  geen	  doorslag.	  

Er	  wordt	  aan	  de	  fractie	  voorzitter	  direct	  gevraagd	  waarom	  er	  geen	  afstand	  door	  hem	  werd	  gedaan	  
van	  de	  voordracht	  van	  LAS.	  De	  fractievoorzitter	  geeft	  als	  antwoord	  dat	  hij	  niet	  afstand	  moet	  nemen	  
van	  iets	  wat	  niet	  van	  hem	  is.	  

De	  vergadering	  bedankt	  de	  BAC	  met	  applaus	  voor	  het	  verzette	  werk.	  



	  
6.	  Jos	  Pierey	  stelt	  zichzelf	  voor	  aan	  de	  vergadering.	  Jos	  is	  getrouwd	  en	  heeft	  3	  kinderen.	  Hij	  is	  
opgegroeid	  in	  de	  plaats	  Heerlen.	  Almelo	  en	  Heerlen	  lijken	  op	  elkaar,	  beide	  steden	  hebben	  florerende	  
jaren	  gekend	  met	  de	  textiel	  (Almelo)	  en	  mijn	  (Heerlen)	  industrie.	  Toen	  deze	  industrie	  wegviel	  
kwamen	  beide	  steden	  in	  een	  diep	  gat	  terecht.	  	  

De	  grote	  kloof	  tussen	  arm	  en	  rijk	  vindt	  Jos	  niet	  eerlijk,	  samen	  moeten	  we	  het	  doen.	  Persoonlijk	  
contact	  vindt	  Jos	  erg	  belangrijk.	  Praten	  met	  mensen,	  weten	  wat	  er	  speelt.	  Spreekuur	  in	  de	  wijken	  is	  
ook	  echt	  Jos’	  kenmerk.	  

Het	  dossier	  van	  Anja	  Timmer	  zal	  Jos	  Pierey	  gaan	  overnemen	  mocht	  de	  gemeenteraad	  instemmen	  
met	  zijn	  voordracht.	  De	  portefeuille	  Zorg	  zal	  het	  eerste	  zijn	  waar	  Jos	  zich	  in	  vast	  gaat	  bijten.	  Hier	  
moet	  nog	  het	  een	  ander	  gebeuren.	  

De	  vergadering	  geeft	  Jos	  een	  warm	  welkom	  door	  middel	  van	  een	  luid	  applaus.	  

	  

7.	  Rondvraag	  

Hiervan	  wordt	  geen	  gebruik	  gemaakt.	  

8.	  Sluiting	  

Een	  ieder	  wordt	  bedankt	  voor	  zijn	  of	  haar	  inbreng.	  

	  


