Concept besluitenlijst extra openbare raadsvergadering 9 mei 2018
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22.00 uur
Locatie : Raadzaal raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

Larens Behoud - Peter Calis, Bart Vos, Wim van der Zwaan, Sean Bogaers, Karin van Hunnik,
Karel Loeff
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman
VVD - Désirée Niekus, Ton Stam, Johan de Bondt
CDA - Erwin van den Berg
D66 - Nico Wegter
Rinske Kruisinga
Corry Holtslag
Leen van der Pols (CDA), Ton Stam (VVD)
Evert de Jong (LL), Rik Snoek (LL), Maria Klingenberg-Klinkhamer (LL)

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de raadsleden De Jong,
Snoek en Klingenberg, alsmede van het te beëdigen plaatsvervangend commissielid Sakkers. De agenda wordt
conform vastgesteld.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Raadsvoorstellen:

3.1

Benoeming en beëdiging wethouders
De ingestelde raadscommissie verklaart dat wordt voldaan aan de vereisten van de Gemeentewet. Geadviseerd
wordt de kandidaten te benoemen. Schriftelijke stemming volgt: de heer Calis 12 stemmen, mevrouw Van
Hunnik 12 stemmen, de heer Stam 11 stemmen. De raad besluit conform voorstel.
De heer P.A.M. Calis legt de belofte af.
Mevrouw K. van Hunnik en de heer A.H.M. Stam leggen de eed af.
Felicitaties worden uitgesproken en bloemen overhandigd.

3.2

Toelating en beëdiging raadsleden J. van Goozen en E.G.M. Hurink
De raadscommissie verklaart dat wordt voldaan aan de wettelijke vereisten, derhalve wordt geadviseerd de
nieuw benoemde raadsleden toe te laten tot de gemeenteraad van Laren. De raad besluit conform voorstel.
De heer Van Goozen legt de eed af.
De heer Hurink legt de belofte af.
Felicitaties worden uitgesproken en bloemen overhandigd.

3.3

Tweede waarnemend raadsvoorzitter, werkgeverscommissie, werkgroep bestuurlijke vernieuwing
De heer J.W. van der Zwaan wordt aangewezen als tweede waarnemend raadsvoorzitter.
Mevrouw J. Timmerman, de heer H.J.W. van den Berg en de heer L.B.J. Vos worden benoemd tot lid van de
werkgeverscommissie. Het voorzitterschap en plaatsvervangend voorzitterschap wordt bepaald in onderling
overleg.
Besloten wordt de werkgroep bestuurlijke vernieuwing te laten bestaan uit de fractievoorzitters.

4.

Beëdigen commissieleden Berghorst (D66), Graafsma en Winkel (CDA), Goos (VVD), Sakkers en De
Wit (Liberaal Laren)
De afwezige leden Sakkers en Winkel zullen worden beëdigd in de raadsvergadering van 30 mei 2018.
Mevrouw B. Goos legt de eed af.
Mevrouw Y. Berghorst, mevrouw J. Graafsma en de heer F. De Wit leggen de belofte af.
Felicitaties worden uitgesproken en bloemen overhandigd.
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5.

Bespreken Coalitieakkoord 2018-2022 gemeente Laren
De formateur, de heer L. Janssen, geeft een toelichting op het procesverloop. De fracties VVD, D66, Liberaal
Laren en het CDA geven een inhoudelijke reactie op het coalitieakkoord.

6.

Afscheid wethouder L.C. van der Pols
De voorzitter en de fractievoorzitter van het CDA spreken de wethouder toe. Bloemen en een afscheidscadeau
worden overhandigd. De heer Van der Pols spreekt een woord van dank uit.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 30 mei 2018.

mw. C.J.E. Holtslag
griffier

mw. drs. R. Kruisinga
voorzitter

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via https://laren.raadsinformatie.nl/. Het besprokene is terug te
lezen in het aangekoppelde audiotranscript
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