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       gemeente Tynaarlo 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
maandag 30 juni 2008 om 21.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
Aanwezig de raadsleden, te weten, de dames ir. C.H. van den Berg – Huisman, T.A.M. Buis,  
G.B. Bomhof – Ruijs, J. van Gelder - van den Berg, N. Hofstra, T. Terwal-Arends en R.R.M. Zuiker, de 
heren A. Kalk, L.M. Kremers, A.M. Meerman, G. Pieters, O.D. Rietkerk, J.H. Stel, J. Talens H.J. Bolhuis, 
J. Brink, P. van Es, en J. Hoogenboom 
 
wethouder: de heer mr. ing. J.D. Frieling. 
  
Afwezig  :  de mevrouw A.E. Brinkman en de heren R. Prins, C.H. Kloos, P.A. van  
                        Mombergen en R. Kraayenbrink. 
Voorzitter :  de heer A. Kalk  
Griffier  :  de heer J. L. de Jong 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle aanwezige 
leden, de leden van het college, de steunfractieleden, de vertegenwoordigers van de pers, de 
luisteraars van Radio Loep en de belangstellenden op de publieke tribune hartelijk welkom. 
Met kennisgeving zijn afwezig: mevrouw Brinkman en de heren Kloos, Prins, Van Mombergen en 
Kraayenbrink. 
 

2. Aanbeveling voor een nieuw te benoemen burgemeester. 
       Gevraagd besluit: 
       De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen, de heer F.A. van Zuilen te  
       Bennekom, bij Hare Majesteit voor te dragen voor benoeming als burgemeester van Tynaarlo. 

Besluit raad: Na gehouden schriftelijke stemming worden 18 stemmen uitgebracht op de heer  
F. A. van Zuilen. De raad besluit de heer Van Zuilen aan te bevelen voor benoeming als  
burgemeester van Tynaarlo. 

 
3. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 19 
augustus 2008. 

 
 
 
                                                                         De voorzitter, 
 
 
 
                                                                         De griffier, 

 


