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  Raadsvergadering van 15 december 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

11 november 2015 

M. Teijema 

0224 – 210 513 

Wijzigingen commissies 

 

15.030249 

 

 

Waarom dit voorstel 

De Seniorenpartij Schagen heeft te kennen gegeven dat de heer G.H. de Haan stopt als commissielid 

van de raadscommissie Ruimte. Voorgesteld wordt om de heer L. Roozendaal te benoemen als 

commissielid voor de Seniorenpartij Schagen van de raadscommissie Ruimte. 

Tevens heeft de Seniorenpartij Schagen te kennen gegeven dat de heer J.G. Horn stopt als 

commissielid van de raadscommissie Bestuur en als lid van de Auditcommissie. 

 

De VVD heeft voorgesteld de heer P.J. Vlam te benoemen als commissielid van de raadscommissie 

Ruimte. 

 

Mevrouw J.M. Kalff heeft aangegeven te stoppen als lid van de raadscommissies voor D66. 

 

Duurzaam Natuurlijk Alternatief (DNA) heeft te kennen gegeven dat de heer D.A.G. Nater stopt als 

commissielid van de raadscommissie Ruimte. Voorgesteld wordt om de heer J. ten  Wolde te 

benoemen als commissielid voor DNA van de raadscommissie Ruimte. De heer ten Wolde is op 19  

mei 2015 reeds benoemd als plaatsvervangend lid van de raadscommissie Ruimte 

 

 

Kaders 

Op basis van lid 2 van artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies Schagen 2013 worden de 

leden van de commissies op voordracht van de fractie door de raad benoemd. Een lid kan zowel 

raadslid als niet-raadslid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van 

overeenkomstig toepassing op een (plv.) lid van een raadscommissie. Een (plv.) commissielid hoeft 

tijdens de laatste verkiezingen van de raad niet geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van de 

betreffende fractie. 

 

Gelet op het vorenstaande, stel ik u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

De griffier, 

 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

 

 

 

 

Raadsvoorstel 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van de griffier d.d. 11 november  2015;  

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies 

Schagen 2013; 

 

besluit: 

- Het besluit van 29 januari 2013 tot benoeming van de heer G.H. de Haan als lid voor de 

Seniorenpartij Schagen van de raadscommissie Ruimte in te trekken; 

- De heer L. Roozendaal te benoemen als commissielid voor de Seniorenpartij van de 

raadscommissie Ruimte; 

- De heer P.J. Vlam te benoemen als commissielid voor de VVD van de raadscommissie 

Ruimte; 

- Het besluit van 29 januari 2013 tot benoeming van mevrouw J.M. Kalff als lid voor D66 van de 

raadscommissie Ruimte en de raadscommissie Bestuur in te trekken; 

- Het besluit van 29 januari 2013 tot benoeming van de heer D.A.G. Nater als lid voor DNA van 

de raadscommissie Ruimte in te trekken; 

- De heer J. ten Wolde te benoemen als commissielid voor DNA van de raadscommissie 

Ruimte; 

- Het besluit van 29 januari 2013 tot benoeming van de heer J.G. Horn als lid voor de 

Seniorenpartij Schagen van de raadscommissie Bestuur in te trekken; 

- Het besluit van 23 april 2013 tot benoeming van de heer J.G. Horn als lid van de 

Auditcommissie in te trekken. 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 15 december 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


