Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 3 juli 2019
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 21.40 uur
Locatie : raadzaal Raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

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

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Timmerman en de heer Bogaers zijn met bericht van verhindering
afwezig. Voor agendapunt 3.1 is een motie ontvangen van alle fracties. De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Bekendmaking aanbeveling nieuwe burgemeester
De heer Van der Zwaan, voorzitter van de vertrouwenscommissie, maakt bekend dat de gemeenteraad heeft besloten
de heer Nanning Mol, thans wethouder en eerste locoburgemeester in de gemeente Voorschoten, aan te bevelen als
nieuwe burgemeester van Laren. De heer Mol volgt mevrouw Rinske Kruisinga op, die sinds september 2017
waarnemend burgemeester is in Laren. Naar verwachting vindt de beëdiging van de nieuwe burgemeester plaats op
30 september 2019.

3.

Raadsvoorstellen:

3.1

Vaststellen Kadernota 2020-2023 gemeente Laren
Voorstel:
Vaststellen Kadernota 2020-2023 gemeente Laren
De raad besluit met 12 stemmen voor (LB, CDA, LL, VVD) en 1 stem tegen (D66) conform het voorstel. De heer
Wegter legt een stemverklaring af.
De ingediende motie van alle fracties wordt unaniem aangenomen.
Sluiting
De heer Van der Zwaan memoreert dat deze raadsvergadering de laatste officiële vergadering is van de voorzitter,
mevrouw Rinske Kruisinga. Hij overhandigt de voorzitter een symbolisch cadeau. Het echte afscheid van mevrouw
Kruisinga vindt plaats op 5 september aanstaande.
De voorzitter houdt een kort slotwoord en sluit de vergadering.
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 25 september 2019.

mw. C.J.E. Holtslag
griffier

mw. J. Timmerman-Hamers
voorzitter (wnd)

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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