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RB2020070
Tijdelijk benoemen tot raadslid de heer R. Vermeulen

Reden van agendering: ter besluitvorming
Aan de Raad,
Heerhugowaard, 19 mei 2020
Voorstel / besluit:
De heer R.E. (Robert) Vermeulen te benoemen tot raadslid. De benoemingen geldt van 09 juni
tot en met 28 september 2020
Inleiding
De voorzitter van de raad verleent op grond van art X10 van de Kieswet per 09 juni 2020 tijdelijk
ontslag aan F. Lammerts te Heerhugowaard vanwege zwangerschap en bevalling.
Volgens artikel W 1 van de Kieswet komt Vermeulen, R.E. (Robert) (m) in aanmerking om deze
tijdelijke vacature in de raad te vervullen.
2. Beoogd effect
Het completeren van de raad.
3. Argumenten
Conform de Kieswet wordt de volgorde van de lijst zoals die is vastgesteld na de verkiezingen
door het centraal stembureau van desbetreffende fractie doorlopen om de opvolging te regelen.
4. Kanttekeningen
Met de benoeming van de heer Vermeulen ontstaat vervolgens een tijdelijke vacature voor
commissie niet raadslid binnen de fractie. Voor deze tijdelijke functie wordt vooralsnog geen
kandidaat voorgedragen.
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de griffier,

de voorzitter,

Advies Presidium d.d. 19 mei 2020
RB2020 Tijdelijk benoemen tot raadslid de heer R. Vermeulen:
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelet op het advies van het presidium d.d. 19 mei 2020;
gelezen het rapport van de commissie van onderzoek betreffende de geloofsbrieven van de op
02 juni 2020 tijdelijk tot lid van de gemeenteraad verklaarden;
overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
gelet op artikel V4 en V12 van de kieswet;
gelet op artikel 4 lid 3 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad 2017;
besluit
van 09 juni tot en met 28 september 2020 toe te laten als raadslid tot de gemeenteraad:
- R.E. (Robert) (m), wonende te Heerhugowaard

Heerhugowaard, 02 juni 2020
De Raad voornoemd,
de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase

