Verslag van het openbare gedeelte van de vergadering van gemeenteraad, gehouden op 20
januari 2022 in de raadszaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:
H.M.M. van Bree

, waarnemend raadsvoorzitter

A.P.H van der Aa

, lid

R.A.G. van den Berkmortel

, lid

A.M. Brouwers

, lid

J.J.M. Brouwers

, lid

W.G.M. van Dijk

, lid

A.A.H.G. de Groot

, lid

J.P.H. Gruijters

, lid

J.B.J.A.M. Hendriks

, lid

M.J.T. van der Heijden

, lid

N.R. Maas

, lid

N.A.J.M. Otten

, lid

B.L.J. van Sinten

, lid

J.H. Strijbosch

, lid

M.H.A. Tijssen

, lid

J.C.M. Verschuren

, lid

A.G. M. van de Wijdeven

, lid

M.L.M. van Heijnsbergen

, griffier

J.H.C.M. Briels

, wethouder (adviseur vertrouwenscommissie)

J.W.M. van de Ven

, secretaris (adviseur vertrouwenscommissie)

F.L.J. van der Meijden

, burgemeester (vanaf punt 3)

Afwezig:
W.H.P.M. Maas
1.

, lid

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en meldt de afmelding van de heer Maas.
2.

Sluiten van de deuren.

Besloten gedeelte van de vergadering.
3. “Openen van de deuren” en bekendmaking in de openbaarheid van het
raadsbesluit over de voordracht tot herbenoeming van burgemeester F.L.J. van
der Meijden.
De voorzitter zet de vergadering in de openbaarheid voort en heet alle aanwezigen welkom.
Hij maakt vervolgens bekend dat de gemeenteraad van Laarbeek zojuist, volgens de
daarvoor geldende wettelijke regels, in beslotenheid heeft beraadslaagd en besloten over het
voorstel tot het doen van een aanbeveling over de herbenoeming van burgemeester F.L.J.
van der Meijden.
Uitkomst van deze besloten vergadering is dat de raad heeft besloten de heer F.L.J. van der
Meijden, door tussenkomst van de commissaris van de Koning, aan te bevelen voor
herbenoeming tot burgemeester van de gemeente Laarbeek.
Hij feliciteert de heer Van der Meijden namens de raad met deze positieve aanbeveling.

Diverse raadsleden maken van de gelegenheid gebruik om de heer Van der Meijden en zijn
vrouw eveneens te feliciteren. Zij wensen hem veel succes en plezier in zijn nieuwe termijn
en vertrouwen op een prettige samenwerking.
De heer Van der Meijden neemt de felicitaties in ontvangst en uit zijn dankbaarheid voor het
feit dat hij dit ambt mag bekleden. Hij wijst onder andere op de veranderde inhoud van het
ambt. Het is pittig geworden in een complexe samenleving. Hij kijkt kort terug op het
moment van zijn benoeming in 2016 en de jaren daarna. De mooie profielschets voelt als een
jas die is gaan passen. Hij ervaart veel steun vanuit zijn thuisfront, zijn collega bestuurders
en de ambtelijke organisatie. Hij is oprecht blij dat de onderlinge verhoudingen in dit huis op
relatie uitstekend zijn. Er heerst een prettige dynamiek in het gemeentehuis en in de kernen
van Laarbeek. Dat maakt dat hij graag de uitdaging voor de komende 6 jaar aangaat.
4.

Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 januari 2022.
De raad van de gemeente Laarbeek,
de griffier,
de waarnemend voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

H.M.M. van Bree

