Besluitenlijst van de buitengewone openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo,
gehouden op woensdag 10 september 2008 om 13.30 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis,
Kornoeljeplein 1 te Vries.
Aanwezig: De raadsleden, te weten, de dames T. Terwal-Arends, A.E. Brinkman, T.A.M. Buis, ir. C.H.
van den Berg-Huisman, G.B. Bomhof-Ruis, N. Hofstra, J. van den Berg, de heren H.J. Bolhuis en J.
Brink, J. Hoogenboom, L. M. Kremers, P. van Es, A.M. Meerman, G. Pieters, , J.L. Stel, R. Prins, D.E.
Oele en J. Talens.
Met kennisgeving afwezig: en de heren A. Kalk en R. Kraayenbrink, O.D. Rietkerk, C.H. Kloos en P.A.
van Mombergen.
De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies
Voorzitter

:

Griffier

:

de heer L.M. Kremers (agendapunten 1, 2 en 3 gedeeltelijk), de heer
F.A. van Zuilen (agendapunten 3 gedeeltelijk en 4)
de heer J. L. de Jong

1.

Opening
De voorzitter opent de buitengewone 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 ambtelijke ondersteuning, alsmede de luisteraars van Radio Loep en
belangstellenden op de publieke tribune, hartelijk welkom. In het bijzonder heet de voorzitter ook
welkom de heer en mevr. Van Zuilen, de familie en alle andere genodigden alsmede mevr.
Haarsma, plaatsvervangend Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe.
Deze vergadering staat in het teken van de beëdiging en installatie van de heer F.A. van Zuilen
tot burgemeester van Tynaarlo.

2.

Beëdiging door mevr. A. Haarsma, plaatsvervangend Commissaris van de Koningin
In handen van mevr. A. Haarsma, plaatsvervangend Commissaris van de Koningin in de provincie
Drenthe, legt de heer F.A. van Zuilen de verklaring en belofte van zuivering en de ambtsbelofte
af.
Na het afleggen daarvan vindt ondertekening van het proces – verbaal van het benoemingsformulier plaats door beide, waarna de plaatsvervangend Commissaris van de Koningin de heer F.A.
van Zuilen in handen geeft van de gemeenteraad.

3.

Installatie burgemeester F.A. van Zuilen
De griffier leest het KB van 26 augustus 2008, nr. 08.002464 houdende de benoeming van de
heer F.A. van Zuilen te Bennekom tot burgemeester van Tynaarlo met ingang van 10 september
2008.
Vervolgens richten de heren L.M. Kremers en H. Kosmeijer het woord tot de heer Van Zuilen en
overhandigen hem de voorzittershamer, respectievelijk hangen hem de ambtsketen om.
Burgemeester Van Zuilen geeft het woord aan de heer P. Post, gemeentesecretaris die namens
de ambtelijke organisatie het woord voert. Tot slot is het woord aan de heer Van Zuilen,
burgemeester van de gemeente Tynaarlo.

4.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 14.15 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 23
september 2008.
De voorzitter,
De griffier,

gemeente Tynaarlo

