Besluitenlijst extra openbare raadsvergadering 6 januari 2021
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 20.30 uur
Locatie : raadzaal BEL-kantoor gemeente Eemnes
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Karel Loeff, Hans van Goozen, Eric Hurink, Sean
Bogaers
Liberaal Laren - Rik Snoek, Evert de Jong, Maria Klingenberg-Klinkhamer
VVD - Désirée Niekus, Hans Faas, Johan de Bondt
CDA - Erwin van den Berg
D66 - Nico Wegter
Groen Laren - Bart Vos
Nanning Mol
Corry Holtslag
Jacqueline Timmerman-Hamers

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Attentie wordt gevraagd voor de
livestreaming van de vergadering. Een korte toelichting wordt gegeven omtrent het doel van deze extra
raadsvergadering. Van mevrouw Timmerman is een bericht van verhindering ontvangen.

2. Mededelingen
Geen.

3. Benoeming en beëdiging wethouder
Voorstel:
1. De heer J.G. den Dunnen met ingang van heden te benoemen tot wethouder van de gemeente Laren
met een bezoldiging op basis van 0,7 Fte tijdsbesteding;
2. Op grond van artikel 36a, lid 2, van de Gemeentewet, voor de duur van een jaar ontheffing te
verlenen van het vereiste van ingezetenschap;
3. De tijdsbestedingsnorm van wethouder Stam met ingang van heden te bepalen op 0,9 Fte .
Raadslid Klingenberg verklaart namens de commissie uit de raad dat de geloofsbrieven in orde zijn
bevonden. De raad wordt geadviseerd te besluiten conform het raadsvoorstel. Over het voorstel wordt
schriftelijk gestemd. De raad besluit unaniem conform het voorstel.
Wethouder Den Dunnen legt de eed af. Felicitaties worden uitgesproken en bloemen worden aangereikt.
Wethouder Den Dunnen houdt een korte toespraak, gevolgd door een afsluitend woord van raadslid
Loeff.

4. Sluiting
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 27 januari 2021.

mw. C.J.E. Holtslag
griffier

dhr. drs. N. Mol
voorzitter

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via de raadsinformatiesite van gemente Laren. Het besprokene is
terug te lezen in het aangekoppelde audiotranscript
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