
 
  
 
 
Agendapunt : 6 
Voorstelnummer : 04-28 
Raadsvergadering : 24 april 2007 
Classificatienummer :  
Naam opsteller : Ingrid Romijn – Speekenbrink 
Informatie op te vragen bij : Opsteller 
Portefeuillehouder(s) : Voorzitter raad 
 
 
Onderwerp: Wijziging en benoeming lid commissies Ruimte en Beheer en 

Bestemmingsplannen. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: a) Het al dan niet aanwijzen van de heer T. Meedendorp als lid van de 

commissie Ruimte en Beheer namens de fractie van de VVD; 
b) Het al dan niet aanwijzen van de heer R. de Jong als lid van de 

commissie Bestemmingsplannen namens de fractie van de VVD. 
 

1. Aanleiding 

Naar aanleiding van het vertrek van de heer E. Dekker als gemeenteraadslid op 15 april 
2007, tengevolge waarvan hij tevens geen deel meer zal uitmaken van de commissies 
Ruimte en Beheer en Bestemmingsplannen, zijn er een tweetal vacatures ontstaan bij de 
genoemde commissies. Dientengevolge stelt de fractie van de VVD voor om nieuwe leden 
aan te wijzen voor de commissies Ruimte en Beheer en Bestemmingsplannen.  
 

2. Feiten 

Voor de ontstane vacature in de commissie Ruimte en Beheer wordt de heer T. Meedendorp 
door de fractie van de VVD voorgedragen. 
Voor de ontstane vacature in de commissie Bestemmingsplannen wordt de heer R. de Jong 
door de fractie van de VVD voorgedragen. 

 
3. Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen 

n.v.t. 

 
  1 

 
b. Communicatie/voorlichting 

Intern dient de wijziging in de samenstelling bekend te worden gemaakt. Extern dient het 
in de publicaties over de commissies opgenomen te worden.  

 
c. Financiële gevolgen 

De heer T. Meedendorp ontvangt als commissielid, niet zijnde raadslid, van de 
commissie Bestemmingsplannen per bezochte vergadering een vergoeding van € 64,76. 
Omdat de heer T. Meedendorp de heer E. Dekker op zal volgen als raadslid namens de 
VVD, zal hij deze vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen niet meer 
ontvangen. Dit levert een besparing op. De heer De Jong is raadslid en ontvangt uit dien 
hoofde een raadsvergoeding waar de begroting reeds in voorziet. De benoeming van de 
heer De Jong tot commissielid van de commissie Bestemmingsplannenheeft derhalve 
geen aanvullende / nieuwe financiële gevolgen.  
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4. Advies commissie(s) 

Er is geen apart advies van de commissies. Het is aan de politieke groeperingen uit de raad 
om leden voor te dragen die plaatsnemen in de raadscommissies. 

 
5. Overige aspecten 

Wij stellen u voor de heer T. Meedendorp aan te wijzen als lid van de commissie Ruimte en 
Beheer. 
Wij stellen u voor de heer R. de Jong aan te wijzen als lid van de commissie 
Bestemmingsplannen. 
 

Bergen, 17 april 2007 
Presidium van de gemeenteraad van Bergen, 
de griffier,      de voorzitter, 
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