Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 28 maart 2018
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 21.27 uur
Locatie : Raadzaal raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:

Larens Behoud - Peter Calis, Ingrid Hentenaar-Messcher, Bart Vos, Wim van der Zwaan, Sean
Bogaers
VVD - Bart de Nie, Désirée Niekus, Tom Pouw
CDA - Erwin van den Berg, Maria Klingenberg-Klinkhamer
D66 - Nico Wegter, Noud Bijvoet
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers, Anne Visser
PvdA - Chris Bogaers
Rinske Kruisinga
Corry Holtslag
Ton Stam (VVD), Leen van der Pols (CDA)

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Voor deze avond zijn ook alle commissieleden uitgenodigd. De heer
Streefkerk heeft laten weten verhinderd te zijn. De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

4.

Raadsvoorstellen:

4.1

Oordeel rechtmatig verloop gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 en toelating nieuw benoemde
raadsleden
De raadscommissie verklaart dat de gemeenteraadsverkiezingen rechtmatig zijn verlopen en dat alle nieuw
benoemde raadsleden voldoen aan de wettelijke vereisten om te kunnen worden toegelaten tot de
gemeenteraad van Laren.
De raad besluit conform voorstel.

5.

Afscheid van de raad in oude samenstelling
De leden Hentenaar-Messcher, De Nie, Pouw, Bijvoet, Visser en Bogaers (C) nemen afscheid van de raad.
Speeches worden gehouden. De voorzitter spreekt een woord van dank uit aan alle raadsleden,
commissieleden en collegeleden, waaronder ook voormalig wethouder Smit, voor de geleverde bijdrage de
afgelopen raadsperiode. Bloemen en een afscheidscadeau worden overhandigd.
De heer De Nie ontvangt uit handen van de voorzitter van de raad de Koninklijke onderscheiding ‘lid in de
Orde van Oranje-Nassau’ voor zijn inzet gedurende 13 jaren voor de inwoners van Laren.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit voor een afscheidsdrankje en hapje in de
centrale hal van het raadhuis.
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 25 april 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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