Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 27 maart 2014
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 27 maart jl. de volgende zaken behandeld
c.q. besloten (alle raadsleden aanwezig):
Burgemeester Roest geeft een vooruitblik op de nieuwe raadsperiode; de gemeente wacht een zware
opgave, met onder (veel) meer de drie decentralisaties in het sociaal domein en diverse projecten op
het gebied van ruimtelijke ordening. Hij heeft een en ander aangegeven in een zgn.
‘burgemeestersbrief’ die bij de vorming van een nieuw college kan worden betrokken. Nu treedt eerst
de nieuwe raad aan en worden de commissieleden benoemd.
•

De 15 nieuw toegelaten raadsleden zijn beëdigd:

- A.H.M. (Ton) Stam, VVD
- B.C. (Bart) de Nie, VVD
- T. (Tom) Pouw, VVD
- P.A.M. (Peter) Calis, Larens Behoud
- J.W. (Wim) van der Zwaan, Larens Behoud
- mevr. I.H. (Ingrid) Hentenaar-Messcher, Larens Behoud
- E.H.J. (Ernst) Wortel, Larens Behoud
- L.B.J. (Bart) Vos, Larens Behoud
- mevr. J. (Jacqueline) Timmerman-Hamers , Liberaal Laren
- A. (Anne) Visser, Liberaal Laren
- H.J.W. (Erwin) van den Berg, CDA
- mevr. M.S.M. (Maria) Klingenberg-Klinkhamer, CDA
- M.N.M. (Marcus) van den Brink, PvdA
- N.G.M. (Nico) Wegter, D66
- A.S.B. (Noud) Bijvoet, D66
•
•
•
•
•
•

de raad heeft de leden van zijn 2 raadscommissies, en hun plaatsvervangers, benoemd
(besluit met namen terug te lezen via de website).
de voorzitters van beide commissies (Nico Wegter - M&F en Bart de Nie - R&I), en hun
plaatsvervanger (voor beide commissies Ernst Wortel) zijn benoemd.
e
Jacqueline Timmerman is benoemd tot 2 vice-voorzitter van de raad (conform het bepaalde
in de Gemeentewet is het langst zittende raadslid - Ernst Wortel- vice-voorzitter).
de ongeschreven regel dat raadsleden altijd als plv. commissielid kunnen optreden is door de
raad bekrachtigd.
Ingrid Hentenaar, Jacqueline Timmerman en Erwin van den Berg zijn benoemd als leden van
de werkgeverscommissie griffie;
tot slot heeft de raad besloten om de werkgroep bestuurlijke vernieuwing uit de
fractievoorzitters te laten bestaan.

Een mooie, ceremoniële, raadsvergadering, met bloemen voor alle raads- en commissieleden.
Veel succes en plezier allemaal in de nieuwe raadsperiode!
Eindtijd: 21.00 uur
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen.
Zw. 28/03/14

