
Besluitenlijst buitengewone raadsvergadering van 11-01-2022
Installatie burgemeester M. (Magda) Jansen-van Harten

Aanwezig: 
Voorzitter: de heer J.A. Mulder
Griffier: de heer K. Wiesenekker
De leden: mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw I.C.C. Houtsma (GBW), mevrouw K.E. Schipper (GBW), mevrouw M. van de Graaf (PvdA-GL), de heren
 M. van de Hoef (GBW), K.J. Stalman (VVD), K.H.J. van de Wetering (PvdA-GL), M. Hardeman (CDA), J.H. Bessembinders (CDA), P. van Schaik
 (GBW), W.A. Merkens (GBW), B. Bosman (CU), H.M. van Veldhuizen (SGP) en H.J. Molenaar (SGP)

Met kennisgeving afwezig: -

Verder zijn aanwezig: de heer mr. J.H. Oosters (commissaris van de Koning), de heer mr. B. Thomas (kabinetschef), de heer R.T. Metz (burgemeester Soest) 
namens de burgemeesterskring, de heer R.J. van Duijn (burgemeester Nieuwkoop), Kinderburgemeester Sara Scholte en wethouders D.P. de Kruif, mevrouw A.J. Vlam 
en mevrouw M.H. Treep

Installatievergadering burgemeester 
M. (Magda) Jansen-van Harten

Korte toelichting

1. Opening De heer J.A. Mulder, waarnemend voorzitter van de raad, opent deze buitengewone raadsvergadering om 16.00 
uur en heet iedereen van harte welkom.

2. Installatie burgemeester M. Jansen-van Harten Mevrouw Jansen wordt toegesproken door de commissaris van de Koning, de heer Oosters, en legt in zijn handen 
de in de Gemeentewet voorschreven eed af. Vervolgens wordt burgemeester Jansen toegesproken door:

- Loco-burgemeester De Kruif, mede namens burgemeester en wethouders, waarna haar door haar dochters 
Veerle en Noortje de ambtsketen wordt omgehangen;

- de heer Hardeman, namens de gemeenteraad
- Burgemeester Metz van de gemeente Soest, namens de burgemeesterskring
- De heer Van Duijn, burgemeester van de gemeente Nieuwkoop (tot heden de jongste burgemeester van 

Nederland), waarbij hij de zgn. rode lantaarn voor de jongste burgemeester van Nederland overhandigt;
- Sara Scholte, kinderburgemeester van Woudenberg.

Vervolgens draagt de voorzitter met een enkel woord de leiding van de vergadering over aan de burgemeester en 
overhandigt haar de voorzittershamer.

Burgemeester Jansen houdt een toespraak
3. Sluiting Burgemeester Jansen sluit de vergadering om circa 17.15 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 24-02-2022
De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker M. Jansen-van Harten
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