Concept besluitenlijst buitengewone openbare raadsvergadering 30 september 2019
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 21.00 uur
Locatie : Singer Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Overigen:

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Karel Loeff, Eric Hurink, Hans van Goozen, Bart Vos,
Sean Bogaers
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
(wnd) Jacqueline Timmerman-Hamers (Liberaal Laren)
Corry Holtslag
Peter Calis (Larens Behoud), Karin van Hunnik (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)
Dhr. N. Mol, nieuwe burgemeester van Laren
Dhr. A.Th.H. van Dijk, commissaris van de Koning provincie Noord-Holland
Dhr. A.A. Dalenoort, kabinetschef provincie Noord-Holland
Dhr. P.I. Broertjes, voorzitter regio Gooi- en Vechtstreek

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer Mol en partner, de
heer Van Dijk, commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, en de heer Dalenoort, kabinetschef.

2.

Vaststelling van de agenda
De voorzitter geeft de volgorde van handelingen aan. De agenda wordt vastgesteld.

3.

Lezing Koninklijk Besluit benoeming burgemeester
De griffier leest het Koninklijk Besluit voor inzake de benoeming van de heer drs. N. Mol tot burgemeester van de
gemeente Laren met ingang van 30 september 2019.

4.

Beëdiging door commissaris van de Koning provincie N-H, de heer A.Th.H. van Dijk
De heer Van Dijk houdt een toespraak. De heer Mol legt, na lezing van de tekst voor de beëdiging door de heer
Dalenoort, de belofte af. Felicitaties worden uitgesproken en bloemen overhandigd. Stukken worden ondertekend.

5.

Toespraak genodigden
De heer Van der Zwaan, voorzitter van de vertrouwenscommissie, doet in zijn redevoering verslag van de gevoerde
benoemingsprocedure voor de nieuwe burgemeester. De heer Mol en zijn partner, de heer Lunshof, worden van
harte welkom geheten in Laren.
De heer Broertjes, voorzitter van de regio Gooi- en Vechtstreek, houdt een toespraak over de rollen en taken van een
burgemeester. Spreker heet de nieuwe burgemeester van Laren van harte welkom in de regio Gooi- en Vechtstreek.

6.

Overhandiging ambtsketen en voorzittershamer
De heer Calis, loco-burgemeester, houdt een toespraak over het dorp Laren en de Larense gemeenschap. Spreker
draagt een gedicht voor van de Larense dichter Gerard Beentjes. De heer Mol en zijn partner worden welkom
geheten in Laren. De ambtsketen wordt overgedragen, bloemen worden overhandigd.
Mevrouw J. Timmerman-Hamers, waarnemend raadsvoorzitter, houdt een kort woord. De heer Mol en zijn partner
worden van harte welkom geheten in het dorp Laren. Spreekster overhandigt de nieuwe burgemeester de
voorzittershamer van de gemeenteraad van Laren en een boeket bloemen.

7.

Toespraak nieuwe burgemeester
Burgemeester Mol houdt zijn installatierede. Ingegaan wordt op de historie van Laren, haar kernwaarden, de
Larense samenleving en de opdracht voor Laren in de toekomst.
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Sluiting
Burgemeester Mol sluit de vergadering en nodigt aanwezigen uit voor de receptie in de foyer van Singer.
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 30 oktober 2019.

mw. C.J.E. Holtslag
griffier

dhr. drs. N. Mol
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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