Besluitenlijst raadsvergadering van 29-03-2022
Aanwezig:
Voorzitter:
Griffier:
De leden:

mevrouw M. Jansen-van Harten
de heer K. Wiesenekker
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),
H.J. Molenaar (SGP) en J.A. Mulder (SGP)

Met kennisgeving afwezig: Verder zijn aanwezig: wethouders D.P. de Kruif en mevrouw M.H. Treep

Punt

Voorstel

Korte toelichting

Besluit

1.

Opening om 17.30 uur

Opening om 17.30 uur in Schimmel 1885

--

2.

Vaststelling agenda

--

Vastgesteld

3.

Onderzoek geloofsbrieven/
rechtmatigheid verkiezingen/
toelating raadsleden

De heer Van de Hoef (GBW), de heer Bessembinders (CDA), de heer
Van de Wetering (PvdA-GL) en de griffier hebben de geloofsbrieven
van de nieuw te benoemen raadsleden onderzocht.

Zonder beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming besluit de raad
overeenkomstig het voorstel van de
commissie van onderzoek geloofsbrieven
om de gekozen raadsleden toe te laten
tot lid van de gemeenteraad.

4.

Afscheid van alle raadsleden, in het
bijzonder van hen die vertrekken

De heer Van de Hoef doet verslag van het gehouden onderzoek. De
commissie onderzoek geloofsbrieven heeft de stukken onderzocht
en in orde heeft bevonden. Ook is geconstateerd dat de verkiezing
rechtmatig is verlopen.
o De voorzitter spreekt mevrouw K.E. Schipper (GBW), de heer
W.A. Merkens (GBW), mevrouw I.C.C. Houtsma (GBW),
mevrouw C. van Oosterom (CU), de heer K.H.J. van de Wetering
(PvdA-GL), de heer M. van de Hoef (GBW) en de heer J.A.
Mulder (SGP) persoonlijk toe om hen te danken voor hun inzet
en overhandigd hen bloemen. Ook ligt er een lijntekening in
glas van het oude stationsgebouw voor hen klaar als
afscheidscadeau. Kunstenaar Krista Israëls heeft dit kunstwerk
gemaakt.
o Burgemeester Magda Jansen reikt een koninklijke

--
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5.

Sluiting

onderscheiding uit aan de heer M. van de Hoef en de heer J.A.
Mulder, omdat zij meer dan twaalf jaar raadslid zijn geweest.
o Daarna vraagt de voorzitter alle raadsleden naar voren te
komen en spreekt zij aan alle raadsleden een dankwoord uit.
Ook voor de overige raadsleden is er een bos bloemen.
Sluiting om circa 18.20 uur.

--

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 28-04-2022
De griffier,
K. Wiesenekker

De voorzitter,
M. Jansen-van Harten
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