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Voorstel tot beëindiging lidmaatschap van de fora

Gevraagde beslissing(en):
De heer B.J. (Ben) Bovenkerk te ontslaan als burgerraadslid en daarmee als lid van de fora.
Inleiding
De heer Bovenkerk is op 6 juni 2017 benoemd tot lid van de fora voor de fractie van Hart voor
Langedijk/D66. De fractie van Hart voor Langedijk/D66 heeft verzocht om het lidmaatschap van de
heer Bovenkerk van de fora te beëindigen.
Beoogd effect
Er wordt invulling gegeven aan de gewenste samenstelling van burgerraadsleden van de fractie van
Hart voor Langedijk/D66 die kunnen participeren in de fora.
Argumenten
1.1 Een fractie kan voorstellen een lid van de fora te ontslaan
Artikel 9, lid 5 van het ‘Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad van Langedijk 2017’ (RvO) geeft aan dat de raad een lid van de fora kan ontslaan
op voorstel van de fractie op wiens voordracht het lid is benoemd. Namens de fractie van Hart
voor Langedijk/D66 is het verzoek gekomen om het burgerraadslidmaatschap/lidmaatschap
van de fora van de heer Bovenkerk te beëindigen.
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
Het verzoek tot ontslag van de heer Bovenkerk is bij de griffie in te zien.
Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.

Zuid-Scharwoude 3 januari 2018,
De griffier van Langedijk
drs. G.J. de Graaf
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Voorstel tot beëindiging lidmaatschap van de fora

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de griffier van 3 januari 2018, nummer 5;
gelet op artikel 9, lid 5 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad van Langedijk 2017;

b e s l u i t:

De heer B.J. (Ben) Bovenkerk te ontslaan als burgerraadslid en daarmee als lid van de fora.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2018.

de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

drs. J.Th. Hoekema

