Afsprakenlijst vergadering gemeenteraad
Wijdemeren
Datum: 14 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur

Aanwezig
Voorzitter:
dhr. Ossel
Raadsleden:
Dhr. Van Balen – VVD
dhr. Van Enk – CDA
dhr. Goetheer – De Lokale Partij
dhr. Duikersloot – DorpsBelangen
mw. Hennis – DorpsBelangen
Mw. Hidding – VVD
mw. IJsbrandij – DorpsBelangen
dhr. Nienhuis – CDA
dhr. Poels – PvdA/GroenLinks

Griffier:
mw. De Heus

mw. Van Rijkom – PvdA/GroenLinks
dhr. Roosenschoon – D66
dhr. Torsing – CDA
mw. Vermeulen - VVD
dhr. Verbruggen – CDA
dhr. Voigt – DorpsBelangen
mw. Wijnen – De Lokale Partij
dhr. Wouters – D66
dhr. Zagt – De Lokale Partij
mw. Zandbergen – De Lokale Partij

Wethouders:
mw. Van Rijn (CDA)
dhr. De Kloet (DorpsBelangen)

dhr. Klink (VVD)
dhr. Boermans (D66)

Provincie Noord-Holland
Dhr. Van Dijk (Commissaris van de Koning)

dhr. Dalenoort (kabinetschef)

1.

Opening
 De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de
Commissaris van de Koning en de kabinetschef.

2.

Vaststellen agenda
 De agenda is conform vastgesteld.

3.

Toelichting op de profielschets door de voorzitter van de vertrouwenscommissie i.o
 De heer Zagt geeft een toelichting op de totstandkoming van de profielschets.

4.

Toelichting op de procedure en inhoudelijke vragen door de commissaris van de Koning
 De heer Van Dijk licht de procedure toe en stelt diverse inhoudelijke vragen over de
profielschets die de fractievoorzitters beantwoorden.

5.

Vaststellen van de profielschets voor een nieuwe burgemeester
Besluit:
De profielschets voor de toekomstige burgemeester van Wijdemeren 2019 vast te stellen.
Aldus besloten per acclamatie

6.

Vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Wijdemeren 2019
Besluit:
De Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Wijdemeren 2019 vast te stellen.
Aldus besloten per acclamatie
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7.

Vaststellen van de leden van de vertrouwenscommissie
Besluit:
1. Een vertrouwenscommissie in te stellen in verband met de benoemingsprocedure voor een
nieuwe burgemeester van de gemeente Wijdemeren.
2. De raadsleden de heren G. Zagt, J. Verbruggen, R.H.J. Voigt, mevrouw S. Vermeulen en de heren S.
Poels en N.W.M. Roosenschoon te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie.
3. De griffier mevrouw C.M. de Heus te benoemen tot ambtelijk secretaris van de
vertrouwenscommissie.
4. De gemeentesecretaris mevrouw W. Heeg te benoemen tot plaatsvervangend ambtelijk secretaris
van de vertrouwenscommissie.
Aldus besloten per acclamatie

8.
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Sluiting
 De voorzitter sluit de vergadering om 20.59 uur.

