Gemeente Langedijk

Raadsvergadering

: 22 januari 2013

Agendanummer

: 6

Portefeuillehouder

: drs. J.F.N. Cornelisse

Afdeling

:

Opsteller

: Hans van den Bogaerde

Voorstel aan de raad

Onderwerp

:

benoeming forumvoorzitters
(6)

Programma

:

bestuur en burgers

Gevraagde beslissing:
tot
1.
2.
3.

voorzitter van de fora te benoemen:
mevrouw E.M. van As;
de heer H. de Graaf;
de heer M.L. Reijven.

Aanleiding/vraagstelling:
Met ingang van 1 januari 2013 werd een aanpassing van het vergadersysteem doorgevoerd
- van drie naar twee fora o.a. - en daarbij werd afgesproken dat er meer forumvoorzitters
zouden worden gezocht en benoemd. Dit opdat de huidige drie voo rzitters kunnen worden
ontlast - en ook kunnen deelnemen aan een forum als lid. Verder werd afgesproken dat
forum voorzitters kunnen wisselen in de pauze, dus dat bijvoorbeeld voorzitter 1 voor de
pauze actief is en voorzitter 3 na de pauze.
De reeds eerder benoemde voorzitters - i.c. mevrouw Kloosterboer en de heren Zwart en
Fintelman blijven in functie.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing

Financiële aspecten:
Niet van toepassing

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Een en ander is afgestemd in het presidium.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Niet van toepassing
Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Niet van toepassing

Zuid-Scharwoude, 9 januari 2013
De griffier van Langedijk,

J. van den Bogaerde
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de griffier van 9 januari 2013, nummer 6;
gelet op het artikel 82 lid 4 van de Gemeentewet en artikel 7 lid 3 van het Reglement van
orde voor de raadsmarkt en de vergaderingen van de fora van de gemeente Langedijk 2009;

besluit:

tot voorzitter van de fora te benoemen:
1.
2.
3.

mevrouw E.M. van As;
de heer H. de Graaf;
de heer M.L. Reijven.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 22 januari 2013.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

