
Besluitenlijst raadsvergadering  2 september 2021
Bijgaand treft u een puntsgewijze weergave van de beraadslaging, inclusief motie, toezeggingen en 
de uitkomst van de besluitvorming. Een integraal verslag staat op het raadsinformatiesysteem: 
gemeentebestuur.leusden.nl

Aanwezig

Voorzitter G.J. Bouwmeester 
Griffier I. Schutte – van der Schans
CDA 
VVD
GL/PvdA
D66
CU/SGP
SP
Afwezig

M.G. van Eijden, R.W.C. Tolboom, W.G. van Ginkel, H. van den Heuvel, A.D.M.J. Kramer
C.P.W.J. Genders, H.B. Caarels, H. Lonink
M.T.M. Sturkenboom, L.K. van Hulten, D.F.F.A. Houtveen, F.G. van der Vegte (tot punt 5)
A.J. Dragt, A. van Woerdekom, J. Mülder
K.E. Pouwels, W. van Hell, W. van den Brink
A.M. Belt, J.A.F. van Ginkel
K. Roskam, met kennisgeving

Wethouders W.R. Vos, P.J. Kiel, F.G. van der Vegte (vanaf punt 5)

1. Opening
- Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
- Bericht van verhindering ontvangen van dhr. Roskam.

2. Vaststellen agenda
Motie vreemd inzake Leusdense noodopvang voor Afghaanse vluchtelingen toegevoegd als 
agendapunt 3. Agenda verder conform vastgesteld. 

3. Motie vreemd aan de agenda inzake Leusdense noodopvang Afghaanse vluchtelingen 
Verzoekt het college:
te onderzoeken of Leusden een passende bijdrage kan leveren aan de noodopvang voor 
Afghaanse vluchtelingen en de raad daar zo spoedig mogelijk over te berichten;

Stemming Motie Mv.1 is unaniem aangenomen. 

4. RV Benoemen wethouder gemeente Leusden
De raad besluit mw. Fenneke van der Vegte (GroenLinks-PvdA) te benoemen tot wethouder 
van de gemeente Leusden (1.0 fte).
De commissie geloofsbrieven doet verslag van bevindingen (toegevoegd), waarna per 
stembriefje wordt besloten over de voordracht. 
Na benoeming door raad heeft mw. Van der Vegte verklaard de benoeming te aanvaarden. 
Waarna zij de verklaring en belofte heeft afgelegd.

Stemming RV Benoemen wethouder gemeente Leusden is unaniem aangenomen.
Mevrouw Van der Vegte neemt niet deel aan de beraadslaging noch aan de stemming. 

5. RV Toelaten raadslid gemeente Leusden 
De raad besluit de heer J.P.O.M. van Herpen toe te laten als lid van de raad.
De commissie geloofsbrieven doet verslag van bevindingen (toegevoegd).
Na toelating heeft dhr. Van Herpen de verklaring en belofte afgelegd. 

Stemming RV Benoemen raadslid gemeente Leusden is bij acclamatie aangenomen. 

6. Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering van 
30 september 2021. 
I. Schutte – van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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