Raadsvergadering: 23 april 2019
Besluit: Aangenomen*
* a: H. Verhagen (26 voor)
J. van Ruitenbeek (27 voor)
b:
J. van Ruitenbeek
(voor: 25 en tegen/ongeldig :3)
Agendanr.: 9
Voorstelnr.: RB2019037
Onderwerp: Benoeming leden van de Commissie Meespraak en Communicatie
Programma:
Reden van agendering: ter besluitvorming
Aan de Raad,
Heerhugowaard, 7 april 2019
Voorstel / besluit:
De navolgende personen te benoemen tot lid van de commissie Meespraak en Communicatie:
- H. Verhagen (HOP)
- J. van Ruitenbeek (Senioren Heerhugowaard)
De navolgende persoon te benoemen tot bestuurlijk coördinator:
- J. van Ruitenbeek
1. Inleiding
Wegens het vertrek van twee commissieleden, is een vacature ontstaan voor twee
commissieleden en de bestuurlijk coördinator van de Commissie Meespraak en Communicatie.
Op basis van artikel 5 van de Verordening commissie Meespraak en Communicatie hebben de
fractievoorzitters een voordracht gedaan voor benoeming van twee leden en de
plaatsvervangende leden voor deze commissie. De gemeenteraad benoemt ter vergadering de
leden van de commissie en haar voorzitter.
2. Beoogd effect
Met de benoemingen kan de commissie de haar in de verordening opgedragen taken uitvoeren.
3. Argumenten
De voorgedragen kandidaten voldoen aan de benoemingsvereisten.
4. Kanttekeningen
De stemming over personen voor het doen van benoemingen is geheim. De stemming zal
daarom plaatsvinden via stembriefjes. Om de stemprocedure qua uitvoering voor de benoeming
van de leden en de plaatsvervangende leden desgewenst te beperken tot één ronde, wordt door
de voorzitter aan u voorgesteld of de namen van de te benoemen personen gecombineerd
kunnen worden op één stembriefje.
De stemming over de benoeming van de bestuurlijk coördinator zal via een separaat stembriefje
plaatsvinden.
5. Financiële gevolgen
De financiële gevolgen van dit voorstel beperken zich tot de presentiegelden van de
commissieleden-niet-raadsleden. Deze kosten worden opgevangen binnen het raadsbudget.
6. Communicatie
De leden van de commissie en haar voorzitter worden als zodanig vermeld op de raadswebsite.
7. Uitvoering
n.v.t.
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8. Monitoring/Evaluatie
n.v.t.
Bijlagenr. Titel/Onderwerp
n.v.t.
de raadsgriffier,

de raadsvoorzitter,

Nr.: RB2019037
A:
de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
B:

H. Verhagen (26 voor)
J. van Ruitenbeek (27 voor)
J. van Ruitenbeek
(voor: 25 en tegen/ongeldig :3)

gelet op:
artikelen 5 en 9 van de Verordening commissie Meespraak & Communicatie;
besluit:
a.

De navolgende raadsleden te benoemen tot lid van de commissie Meespraak en
Communicatie:
- H. Verhagen (HOP);
- J. van Ruitenbeek (Senioren Heerhugowaard);

b.

de navolgende persoon te benoemen tot bestuurlijk coördinator van de commissie
Meesraak en Communicatie:
- J. van Ruitenbeek

Heerhugowaard, 23 april 2019
De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

