Gemeente Langedijk

Raadsvergadering

: 21 april 2015

Agendanummer

: 3

Portefeuillehouder

:

Afdeling

: Griffie

Opsteller

: G.C.I. Kager

Voorstel aan de raad

Onderwerp

:

Programma

:

Afscheid van raadslid mevrouw W. Koning-Hoeve en toelating
van een nieuw raadslid de heer G.J.F. Kamper
(17)

Gevraagde beslissing:
Indien de geloofsbrief in orde wordt bevonden, de heer G.J.F. Kamper tot de gemeenteraad toe te
laten waarbij van rechtswege het lidmaatschap van de gemeenteraad van mevrouw W. Koning-Hoeve
beëindigt.

Aanleiding/vraagstelling:
Mevrouw W. Koning Hoeve heeft te kennen gegeven ontslag te willen nemen als lid van de
gemeenteraad van Langedijk. De heer G.J.F. Kamper is bereid gevonden als raadslid toe te treden.
De procedure tot benoeming heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen in de Kieswet.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing.

Financiële aspecten:
Niet van toepassing.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Mevrouw Koning-Hoeve is op 16 maart 2006 benoemd tot raadslid en tevens heeft zij sinds die tijd het
fractievoorzitterschap van CDA-Langedijk vervuld. In aanloop naar het raadslidmaatschap heeft zij
zich enkele maanden als burgerraadslid voor het CDA ingezet.
Het voorzitterschap CDA-Langedijk wordt overgenomen door raadslid mevrouw Schuijt.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Niet van toepassing.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Ontslagbrief van mw. Koning-Hoeve van 25 maart 2015.

Zuid-Scharwoude, 15 april 2015
De griffier van Langedijk,

drs. G.C.I. Kager

-2-

Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de griffier van 15 april 2015, nummer 17;
gelet op de verplichtingen vanuit de Gemeentewet en de Kieswet;
gehoord het verslag van de Commissie onderzoek geloofsbrieven op 21 april 2015;

besluit:

tot lid van de gemeenteraad te benoemen de heer Gerardus Johannes Fredericus Kamper.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 21 april 2015.
De voorzitter,

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

drs. G.C.I. Kager

