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Voorstel tot benoeming lid van de commissie Sociaal Domein
(48)

Gevraagde beslissing(en):
Mevrouw J.D. (Joke) Visser te benoemen tot lid van de commissie Sociaal Domein.

Inleiding
In de raad van 17 februari 2015 is door de raad een motie aangenomen met het verzoek de
Commissie Sociaal Domein in te stellen, de bijbehorende verordening op de commissie Sociaal
Domein vast te stellen en vijf (burger)raadsleden te benoemen als lid van de commissie Sociaal
Domein 2015-2018.
Als de heer Rep als wethouder wordt benoemd als opvolger van de heer Fintelman zal hij niet langer
als lid deelnemen aan de commissie Sociaal Domein (SD). In dat geval is de commissie nog met vier
leden gevuld. De commissie heeft aangegeven graag met vijf leden verder te gaan. Er is daarom
gekeken naar een nieuw lid voor de commissie SD.
Beoogd effect
Een commissie die goed kan functioneren vanwege een goede bezetting.
Argumenten
1.1 Met mevrouw Visser als lid van de commissie SD is deze weer volledig en evenwichtig bezet
De verordening van de commissie geeft aan dat de commissie tussen de drie en vijf leden
heeft en dat dit een goede afspiegeling van de oppositie/coalitie moet zijn. Dorpsbelang
Langedijk draagt daarom mevrouw Visser voor.
Kanttekeningen
Geen.
Communicatie
Niet van toepassing.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.

Financiën
Niet van toepassing.
Vervolgstappen
Geen.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Geen.
Bijlagen ter informatie
Geen.
Zuid-Scharwoude 21 september 2017,
De griffier van Langedijk

drs. G.J. de Graaf
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Voorstel tot benoeming lid van de Commissie Sociaal Domein

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de griffier van 21 september 2017, nummer 48;
gelet op artikel 4 van de Verordening commissie Sociaal Domein 2015-2018;

b e s l u i t:

mevrouw J.D. (Joke) Visser te benoemen tot lid van de commissie Sociaal Domein.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2017.

De voorzitter,

drs. J.Th. Hoekema

De griffier

drs. G.J. de Graaf

