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Onderwerp: Wijziging en benoeming lid commissies, ruimte en beheer en bestemmingsplannen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: a) Het wel of niet aannemen van Mevrouw F. Limbeek als lid van de commissie 

ruimte en beheer namens de fractie van BOBbes 
b) Het wel of niet aannemen van de heer J. Akkerman als lid van de commissie 

Bestemmingsplannen namens de fractie van BOBbes 
 
1. Aanleiding 

Het verzoek van de heer A.Maarsse om niet meer als commissielid namens de fractie van 
BOBbes op te treden. A. Maarrse is beëdigt als raadslid voor de fractie BOBbes en het daarop 
volgend verzoek van fractievoorzitter van BOBbes, de heer Maarsse, om zo spoedig mogelijk een 
lid voor ruimte en beheer aan te wijzen. Het verzoek van de heer F.zomers om niet meer als 
commissielid namens de fractie BOBbes op te treden. De heer F.zomers heeft een nieuwe 
werkgever, alsmede de vacature van de fractie van BOBbes bij de commissie ruimte en beheer in 
te vullen. Een raadscommissie bestaat uit tweetal leden per fractie van de in de raad 
vertegenwoordigde politieke groeperingen (deze rechten zijn te vinden in Artikel 4 lid 1 
verordening op de raadscommissies 2003) 

 
2. Feiten 

Met het vertrek van A. Maarsse als commissielid namens BOBbes is er een vacature namens de 
fractie bij de commissie ruimte en beheer. Mevrouw F.Limbeek is geen raadslid maar heeft wel op 
de lijst van de verkiezingen gestaan. Artikel 4 lid 3 verordening op de raadscommissies 2003 regelt 
het feit dat Mevrouw F.Limbeek verplicht is om op de kieslijst te staan voordat zij commissielid mag 
worden. Zij wordt hiermee commissielid. Met het vertrek van de heer F.zomers als commissielid 
namens BOBbes is er een vacature namens de fractie bij de commissie bestemmingsplannen. De 
heer j. Akkerman is geen raadslid maar heeft wel op de lijst bij de verkiezingen gestaan. Artikel 4 
lid 3 verordening op de raadscommissies 2003 regelt het feit dat de heer J.Akkerman verplicht is 
op de kieslijst te staan voordat hij commissielid mag worden. Hij wordt hiermee commissielid. De 
raad benoemt op voordracht van de fracties (in dit geval BOBbes) de leden van de commissie. 
(Deze rechten zijn te vinden in Artikel 4 lid 2 verordening op de raadscommissies 2003)  

 
3. Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen 

n.v.t. 
b. Communicatie/voorlichting 

Intern dient de wijziging en opvulling van de vacatures bekend te worden gemaakt. Extern 
dient het in de publicaties over de commissies opgenomen te worden.  

 
c. Financiële gevolgen 

De benoeming van mevrouw F.Limbeek heeft financiële gevolgen omdat zij commissielid 
zijnde geen raadslid wordt en een vergoeding van € 66,38 per vergadering ontvangt alsmede 
een vergoeding voor de reis en verblijfkosten binnen de gemeente. De benoeming van de 
heer J. Akkerman heeft financiële gevolgen omdat hij commissielid zijnde geen raadslid wordt 
en een vergoeding van € 66,38 per vergadering ontvangt alsmede een vergoeding voor de 



reis en verblijfkosten binnen de gemeente. (Deze rechten zijn te vinden in Artikel 96 lid 1 sub a 
en b gemeentewet) 

 
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 mevrouw F.limbeek te benoemen als lid van de commissie ruimte en beheer; 
Wij stellen u voor de heer J. Akkerman te benoemen als lid van de commissie 
bestemmingsplannen; 
 
 

Bergen, 7 september 2007 
Presidium van de gemeenteraad van Bergen, 
de griffier,      de voorzitter, 
I.J.M. Romijn-Speekenbrink  mr A.Ph. Hertog 
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