
Besluitenlijst raadsvergadering 28 maart 2018

Aanwezig:
Voorzitter: G.J. Bouwmeester
Griffier: I. Schutte – van der Schans
D'66: J.R. Madiol, S.A. den Herder, J. Mulder, J.W. Spijkerman en J.G. van Halderen
CDA: B.A. Piersma, M.G. van Eijden – Smits, G.J. Kroeze, W.G. van Ginkel en

W.R. Vos
VVD: C.P.W.J. Genders, P.H. Lensselink, K. Roskam en H. Lonink
GL/PvdA: J.P.O.M. van Herpen, M.T.M. Sturkenboom, M.C.C. Koetsenruijter en F.M.J. Anten
CU/SGP: K.E. Pouwels – Koopman, W. van Hell en W.H. van den Brink

Afwezig: --

Wethouders: A.J. Dragt, H.A.W. van Beurden en J. Overweg

Bijgaand treft u een puntsgewijze weergave van de beraadslaging, inclusief overzicht van alle moties, 
amendementen, toezeggingen en de uitkomst van de besluitvorming. Een integraal verslag, incl. 
geïndexeerde geluidsopname staat op het raadsinformatiesysteem: gemeentebestuur.leusden.nl

1. Opening

2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering dd. 8 maart 2018

Raadsbesluit:
de besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

4. Onderzoek rechtmatigheid verkiezingen en geloofsbrieven nieuwe raadsleden
- Voorzitter: Er is een commissie vanuit de raad die de raad adviseert over de wettige wijze van 
organisatie en verloop van de verkiezingen op basis van het proces-verbaal en over de toelating van 
de nieuw benoemde raadsleden op basis van de geloofsbrieven. Het onderzoek heeft maandag 
plaatsgevonden. Het onderzoek is verricht door de mw. Koetsenruijter, dhr. Madiol en dhr. Van den 
Brink. 

- Riet Koetsenruijter, voorzitter commissie onderzoek geloofsbrieven, krijgt het woord en leest 
raadsvoorstel rechtmatigheid verkiezingen en geloofsbrieven voor.
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- Stemming over voorstel

Raadsbesluit:
• de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 te bestempelen als rechtmatig; 
• de onderstaande door de voorzitter van het centraal stembureau benoemd verklaarden toe 
te tot de raad van de gemeente Leusden: 

1. W.R. Vos 12. D.F.F.A. Houtveen
2. M.G. van Eijden 13. H.A.W. van Beurden 
3. R.W.C. Tolboom 14. A.J. Dragt
4. W.G. van Ginkel 15. A. van Woerdekom
5. H. van den Heuvel 16. J. Mülder
6. C.P.W.J. Genders 17. K.E. Pouwels
7. K. Roskam 18. J. Overweg
8. P.J. Kiel 19. W. van Hell
9. H.B. Caarels 20. A.M. Belt
10. M.Th.M. Sturkenboom 21. J.A.F. van Ginkel
11. L.K. van der Ham

- Voorzitter: De benoemde leden zijn hiermee toegelaten tot de raad van de gemeente Leusden.  Er is 
op dit moment echter geen sprake van twee “raden”. Vanavond om 24.00 verdwijnt de oude raad en 
voert de nieuwe raad het gezag. Maar voordat de raadsleden geïnstalleerd zijn met het bijbehorende 
eedaflegging of het afleggen van de belofte kan het raadslidmaatschap niet worden uitgeoefend. 

5.       Afscheid raadsleden
a. toespraak door de voorzitter (inclusief KO’s en  fotomoment van KO’s)
b. Mogelijkheid tot het uitspreken van (dank)woorden door blijvende raadsleden
c. Afscheidswoorden vertrekkende raadsleden
d. Overhandiging cadeau aan alle raadsleden en fractievertegenwoordigers (boompje). 

6. Sluiting
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 26 april 2018

I. Schutte – van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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