
 
 
Agendapunt : 5. 
Voorstelnummer : 12-97 
Raadsvergadering : 15 december 2009 
Naam opsteller : A.M. Kooiman 
Informatie op te vragen bij : Griffie 
Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 
 
Onderwerp: benoeming en ontslag burgercommissieleden fractie GroenLinks   
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  • op voorstel van de fractie GroenLinks de (burger) commissieleden mevrouw 

(N.) (Nanny) Anderson-Petschij en de heer M. (Mark) de Weerd  te ontslaan 
als commissieleden namens GroenLinks; 

• op voordracht van de fractie GroenLinks mevrouw F.C. (Ineke) Braak-Van 
Kasteel en mevrouw M.J. (Marian) Müller te benoemen tot (burger) 
commissieleden namens de fractie GroenLinks. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit raadsvoorstel gaat over het voorstel van 16 november 2009 van de fractie GroenLinks 
om de burgercommissieleden (commissieleden niet zijnde raadsleden) mevrouw Anderson-
Petschij en de heer De Weerd te ontslaan als commissieleden namens GroenLinks en de 
voordracht van 16 november 2009 van de fractie GroenLinks om mevrouw Braak-Van 
Kasteel en mevrouw Müller te benoemen tot burgercommissieleden namens GroenLinks. 
 
Op grond van het bepaalde in artikel 4 (samenstelling), tweede lid, van de Verordening op 
de raadscommissies 2003 (hierna: de Verordening) wordt een commissielid door de raad 
benoemd op voordracht van de betreffende fractie. Op grond van artikel 6 (zittingsduur en 
vacatures), derde lid van de Verordening kan de raad een commissielid ontslaan op voorstel 
van de fractie op wiens voordracht het lid is benoemd. 

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

Als de raad “ja” zegt tegen het voorstel en de voordracht van de fractie GroenLinks worden 
mevrouw Anderson en de heer De Weerd ontslagen als burgercommissieleden en worden 
de dames Braak-Van Kasteel en Müller benoemd tot burgercommissieleden namens 
GroenLinks. Daarmee blijft het aantal burgercommissieleden van de fractie GroenLinks op 
het maximum aantal van drie.  
 

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Opdat de te benoemen commissieleden zo snel mogelijk met hun werkzaamheden kunnen 
beginnen beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling van een vacature (artikel 6, 
zesde lid van de Verordening). Vandaar dat dit onderwerp aan de raad wordt voorgelegd. 
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De voordracht tot benoeming en het voorstel tot ontslag zijn primair een aangelegenheid 
van de desbetreffende raadsfractie. De voordracht voor benoeming en het voorstel voor 
ontslag van de fractie GroenLinks zijn besproken in het presidium van 16 november 2009 
en vervolgens geagendeerd voor de vergadering van de Algemene Raadscommissie op 1 
december 2009 en de vergadering van de raad op 15 december 2009. Het is gebruik dit 
raadsvoorstel als hamerstuk te behandelen. 
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De voordracht tot benoeming en het voorstel tot ontslag zijn primair een aangelegenheid 
van de desbetreffende fractie. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Op het moment dat de raad instemt met het ontslag en de benoeming kunnen betrokkenen 
aan de slag en ontvangen zij van de Griffie het benoemingsbesluit. De verwerking van de 
persoonsgegevens gebeurt door de Griffie en P&O. 

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

Een burgercommissielid ontvangt voor het bijwonen van commissievergaderingen en 
presentatie of informatiebijeenkomsten een vaste vergoeding en kan in aanmerking komen 
voor een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten binnen de gemeente. 
 

8.  Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Voor de lokale democratie is het gewenst om raadscommissies te bemensen met betrokken 
burgers met uiteenlopende expertise en achtergronden. Het profiel en de personele invulling 
is de verantwoordelijkheid van de fractie die de voordracht doet. 
 
 
Bergen,  16 november 2009 
 
Presidium, 
 
 

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


