Concept besluitenlijst extra openbare raadsvergadering 5 maart 2019
Aanvang: 20.04 uur
Sluiting : 21.45 uur
Locatie : Raadzaal Raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Sean Bogaers, Karel Loeff, Eric Hurink, Hans van
Goozen, Bart Vos
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers, Evert de Jong, Rik Snoek, Maria
Klingenberg-Klinkhamer
VVD - 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)
Johan de Bondt (VVD), Hans Faas (VVD)

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Aanwezigen worden geattendeerd op het live-streamen van de vergadering. De
commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, de heer A. van Dijk, en diens kabinetschef, de heer A.
Dalenoort worden welkom geheten. Er is bericht van verhindering ontvangen van de leden Faas en De Bondt. Van de
fractie Larens Behoud is een amendement ontvangen voor agendapunt 3.1. De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Raadsvoorstellen:

3.1 Vaststellen profielschets burgemeester Laren
Voorstel:
Vaststellen van de profielschets burgemeester Laren conform het voorliggende concept.
De voorzitter van de vertrouwenscommissie i.o., de heer Van der Zwaan, geeft een toelichting op de verrichte
werkzaamheden van de commissie. De heer Van Dijk stelt een aantal vragen over de profielschets. De vragen worden
beantwoord door de leden van de commissie. Het ingediende amendement van de fractie Larens Behoud wordt met 5
stemmen voor (de leden Hurink, Van Goozen, Vos, Loeff, Bogaers van de fractie LB) en 8 stemmen tegen (VVD, LL,
D66, CDA en raadslid Van der Zwaan van de fractie LB) verworpen. Mevrouw Klingenberg legt een stemverklaring
af. De raad besluit conform het voorstel. De heer Vos legt een stemverklaring af.
3.2 Vaststellen verordening vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester
Voorstel:
Vaststellen van de ‘Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester
voorbereidt’.
De raad besluit conform het voorstel.
3.3 Instellen vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester
Voorstel:
I. De vertrouwenscommissie voor de benoemingsprocedure burgemeester in te stellen;
II. De volgende raadsleden te benoemen tot lid van deze commissie:
1. Dhr. J.W. van der Zwaan (Larens Behoud), voorzitter
2. Mw. J. Timmerman-Hamers (Liberaal Laren), plv. voorzitter
3. Dhr. J.H. Faas (VVD)
4. Dhr. H.J.W. van den Berg (CDA)
5. Dhr. N.G.M. Wegter (D66);
III. Dhr. G. Kolhorn, gemeentesecretaris, te benoemen tot plaatsvervangend secretaris van de commissie;
IV. Mw. K. van Hunnik, wethouder, toe te voegen als adviseur aan de commissie;
V. De financiële consequenties van de benoemingsprocedure, circa 15.000 euro, ten laste te brengen van het
resultaat jaarrekening 2019.
De raad besluit conform het voorstel. Over onderdeel II van het voorstel wordt schriftelijk gestemd.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 27 maart 2019.

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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