
 
 
Agendapunt : 12. 
Voorstelnummer : 10-73 
Raadsvergadering : 28 oktober 2008 
Naam opsteller : D.P. de Vries 
Informatie op te vragen bij : Griffie 
Portefeuillehouder(s) : N.v.t. 
 
Onderwerp: ontslag commissielid VVD  
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  Op voorstel van de VVD fractie, mevrouw A. Thissen te ontslaan als lid (niet-

raadslid) van de voormalige raadscommissie Maatschappelijke Zaken. 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

 
Op voorstel van de VVD fractie ontslaat de raad een lid (niet-raadslid) van de voormalige 
raadscommissie Maatschappelijke Zaken. Ingevolge de Verordening op de 
raadscommissies 2003 kunnen leden van de commissie(s) op voorstel van hun fractie 
worden ontslagen. Het wettelijk kader is bepaald in artikel 4 (samenstelling) en artikel 6 
(zittingsduur en vacatures) van de Verordening op de raadscommissies 2003. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

 
Als de raad “ja” zegt tegen het voorstel van de VVD fractie wordt ingestemd met het ontslag 
van mevrouw Thissen. Het resultaat is bereikt nadat de raad daartoe heeft besloten. Het is 
de bedoeling om op termijn een nieuw VVD commissielid voor te dragen en te laten 
benoemen door de raad, maar het is nog niet bekend wanneer dat gaat gebeuren.  

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 
 raadsbevoegdheid 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

 
Het voorstel om ontslag te verlenen en in te dienen is uiteraard in eerste instantie een 
aangelegenheid van de betreffende raadsfractie. Het voorstel van de VVD fractie is 
besproken in het presidium en daarna als vergaderstuk geagendeerd voor de raad. Het is 
gebruikelijk een dergelijk voorstel als hamerstuk te behandelen. 
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 
Er zijn geen andere politiek-bestuurlijke keuzes overwogen. Zolang er geen nieuw lid wordt 
benoemd levert dit een maandelijkse besparing op van de vergoeding per bijgewoonde 
vergadering. Het budget hiervoor is gebaseerd op een volledige bezetting.  
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
 
Het commissielid dat op eigen verzoek wordt ontslagen kan na haar ontslag door de raad 
vanaf 28 oktober 2008 niet meer actief deelnemen aan vergaderingen van de Algemene 
raadscommissie en presentatie en informatie bijeenkomsten. De verwerking van de 
personele mutatie vindt plaats door de Griffie en de afdeling P&O. 
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7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
Een commissielid (niet-raadslid) ontvangt voor het bijwonen van een commissievergadering 
een vaste vergoeding van circa € 68,00. Zolang er geen nieuw lid wordt benoemd levert dit 
een iedere commissie vergadering een besparing op. Het budget voor vergoedingen aan 
commissieleden (niet-raadsleden) is gebaseerd op een volledige bezetting.  
 

8.  Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
De raad kan een voorstel om ontslag te verlenen afwijzen. Dit voorstel om ontslag is echter 
op eigen verzoek van het commissielid en haar fractie. 
 
  
Bergen, 29 september 2008 
 
Presidium, 
 
 
 

 A.M. Kooiman,   drs. H. Hafkamp,  
griffier      voorzitter 


