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(24)

Gevraagde beslissing(en):
De heer F.H.A. de Boer (Floris, HvL/D66) te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie van
de griffie.

Inleiding
In de raadsvergadering van 17 april zijn de volgende personen benoemd tot lid van de
werkgeverscommissie:
1.
2.
3.
4.
5.

H. de Graaf (Hans, VVD);
A.E. Kloosterboer (Annelies, KL);
B. Bovenkerk (Ben, SL);
N. Langedijk (Nils, HvL/D66);
W. Nugteren (Wim, CU).

Door de benoeming van de heer Langedijk tot wethouder in de raadsvergadering van 8 mei 2018 bij
agendapunt 10, is er een vacature ontstaan, omdat het wethouderschap niet te combineren is met het
lidmaatschap in de werkgeverscommissie van de griffie.
Beoogd effect
Er wordt invulling gegeven aan artikel 2 van de verordening werkgeverscommissie.
Argumenten
1.1 Artikel 2 van de Verordening werkgeverscommissie regelt de samenstelling van genoemde
commissie.
1: De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend
voorzitter van de raad, en vier andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig
uit de coalitie en de oppositie;
2: De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd
voor de duur van de zittingsperiode van de raad
Kanttekeningen
1.1 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
Er zijn geen bijlagen ter informatie.

Zuid-Scharwoude
De griffier van Langedijk
drs. G.J. de Graaf
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de griffier van 8 mei 2018, nummer 24;
gelet op artikel 2, lid 1 en 2 van de verordening werkgeverscommissie;

b e s l u i t:

Tot lid van de werkgeverscommissie van de griffie te benoemen:
F.H.A. de Boer (Floris, HvL/D66).

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 mei 2018.

De griffier,

De burgemeester

drs. G.J. de Graaf

L.A.M. Kompier

