Raadsvergadering
Winsum, 21 januari 2019
Aan: De leden van de raad

Geachte raadsleden,
Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de bijzondere, openbare installatie
(raads)vergadering op:
Woensdag 29 januari 2019, aanvang 19.05 uur in de - voormalige - raadzaal van het
gemeentehuis te Bedum.
(Voorlopige) A G E N D A
1.

Opening van de vergadering en mededelingen

2.

Ingekomen stuk: Koninklijk Besluit benoeming burgemeester
Het Koninklijk Besluit zal tijdens de vergadering worden voorgelezen.

3.

Vaststellen van de agenda

4.

Beëdiging van de eerste kroonbenoemde burgemeester van Het Hogeland,
mr. Henk Jan Bolding
De burgemeester legt, nadat de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Torringa
het woord heeft gevoerd, de eed af ten overstaan van de commissaris van de Koning, de heer
Paas.

5.

Sluiting

De plaatsvervangend voorzitter,
Gerke Kersaan
De vergadering wordt gehouden in de - voormalige - raadzaal van het gemeentehuis in
Bedum. De raadzaal is beperkt toegankelijk. De vergadering kan via een live-verbinding
worden gevolgd in de nabijgelegen Maranathakerk in Bedum.
Daar vindt direct na afloop van de raadsvergadering ook een feestelijke ontmoeting met de
burgemeester plaats.

Pagina 1 van 2

De ontmoeting staat onder leiding van Marcel Nieuwenweg. Voordat het informele gedeelte
begint zal de Commissaris van de Koning het woord voeren en zal wethouder Blok de
ambtsketen overhandigen. Ook de burgemeester zelf zal het woord voeren.
Daarna nodigt Marcel Nieuwenweg een aantal sprekers bij hem ‘aan tafel’ uit met als
centrale thema ‘de toekomst van Het Hogeland’. Op het programma staat ook een aantal
muzikale intermezzo’s.
Het programma in de Maranathakerk begint om 19.00 uur met een inloop vanaf 18.30 uur.
Rond 21.15 uur is het programma afgerond en kan de burgemeester de gasten spreken en
ontmoeten.
De raadsvergadering en de feestelijke ontmoeting worden live uitgezonden op het YouTube
kanaal van de gemeente Het Hogeland.
.
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