
Beknopte weergave van de op donderdag 7 september 2017 in het gemeentehuis 
gehouden bijzondere, openbare, vergadering van de raad van de gemeente Leusden. 

Aanwezig
leden:
de dames: M.G. van Eijden-Smits,  S.A. den Herder, M.C.C. Koetsenruijter, 

K.E. Pouwels-Koopman
de heren: F.M.J. Anten, W.H. van den Brink, C.P.W.J. Genders, 

W.G. van Ginkel, J.G. van Halderen, W. van Hell, 
G.J. Kroeze, P.H. Lensselink, H. Lonink, 
J.R. Madiol, J. Mülder, B.A. Piersma, K. Roskam, J.W. Spijkerman, 
M.T.M. Sturkenboom, 

afwezig: J.P.O.M. van Herpen en W.R. Vos 

voorzitter: M.C.C. Koetsenruijter, plaatsvervangend voorzitter en 
G.H. Bouwmeester, vanaf agendapunt 8. 

raadsgriffier: I. Schutte-van der Schans

Tevens aanwezig:
de heer W.I.I. van Beek, Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht
Voorts zijn aanwezig de wethouders:
de heren: A.J. Dragt, H.A.W. van Beurden en J. Overweg

1.      Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur en heet alle aanwezigen welkom, 
in bijzonder de commissaris van de Koning, de heer Van Beek en de heer 
Bouwmeester, zijn partner en kinderen.

2. Ingekomen stuk: Koninklijk besluit nr. 2017001248  d.d. 19 augustus 2017, 
De griffier leest het koninklijk besluit voor betreffende de benoeming van de heer
drs. G.J. Bouwmeester tot burgemeester van de gemeente Leusden. 

3. Beëdiging door de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, 
De heer W.I.I. van Beek neemt de verklaring en belofte af. 

4. Toespraak en overhandigen ambtsketen door locoburgemeester, de heer Dragt 

5. Welkomstwoord namens inwoners door vertegenwoordigers gesprekstafels. 
Vier inwoners die actief betrokken zijn geweest bij de profielschets voor de nieuwe 
burgemeester heten de nieuwe burgemeester welkom. 

6. Toespraak namens burgemeesterskring door de burgemeester van Amersfoort, 
de heer L. Bolsius

7. Overhandigen voorzittershamer door plv. raadsvoorzitter, Koetsenruijter 

8. Installatierede door burgemeester, de heer G. J. Bouwmeester



9. Sluiting
De heer Bouwmeester hamert af om 16.43 uur.

I. Schutte – van der Schans
griffier


