Raadsvergadering: 08 mei 2018
Besluit: Aangenomen

Agendanr.: 19
Voorstelnr.: RB2018056
Onderwerp: Benoeming leden raadscommissies
Programma:
Reden van agendering: ter besluitvorming
Aan de Raad,
Heerhugowaard, 8 mei 2018
Voorstel / besluit:
De voordracht van en besluitvorming over de benoeming van commissieleden-niet-raadslid vindt
plaats in deze vergadering.
Inleiding
Het vergaderstelsel van de gemeenteraad kent een tweetal raadscommissies. Dat zijn de
commissies Stad en Ruimte (S&R) en de commissie Mens en Samenleving (M&S).
Een raadscommissie bestaat uit twee leden per fractie, welke door de raad benoemd worden op
voordracht van de fracties. Ieder raadslid is sowieso commissielid.
Elke fractie krijgt daarnaast de mogelijkheid commissieleden-niet raadsleden aan te dragen voor
benoeming conform het in artikel 4 lid 6 van het reglement van orde. Dus maximaal 3 voor een
fractie van 1 zetel; maximaal 2 voor een fractie van 2 of 3 zetels en 1 voor een fractie van 4 of
meer zetels.

Bijlagenr.

Titel/Onderwerp

De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Voor
Tegen
Nr.: RB2018056
de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het rapport van de commissie van onderzoek betreffende de geloofsbrieven van de op 8
mei 2018 tot leden van de commissies benoemd verklaarden;
overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de gemeenteraad 2017;
besluit
te benoemen tot commissielid-niet-raadslid van de gemeente Heerhugowaard:
van Amerongen, Y. (Yannick) (m), namens Nederland Duurzaam
Douma, M.G. (Mike) (m), namens Nederland Duurzaam
Gillot, B.J. (Benjamin) (m), namens ChristenUnie
Gosselaar, D.A. (David) (m), namens D66
de Groot, P. (Pieter-Jan) (m), namens GroenLinks
Kerk-Webbe, E. (Ellen) (v), namens Senioren Heerhugowaard
Koppelaar, J.D. (Jaap) (m), namens Partij van de Arbeid
Korbijn, R.A. (Roy) (m), namens GroenLinks
Pool, A.G. (Auke) (m), namens ChristenUnie
Reiber, F.G.P. (Frank) (m), namens D66
Rijswijk-Swaalf, M. (Mirjam) (v), namens CDA
Tesselaar, C.G.A. (Kees) (m) , namens Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij
Vermeulen, R.E. (Robert) (m), namens VVD
van der Weide, V.K. (Vivian) (v), namens Partij van de Arbeid
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De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

