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Voorstel tot ontslag en benoeming leden commissie sociaal domein
(70)

Gevraagde beslissing(en):
1. de heer J. Veldboer op verzoek van de VVD-fractie per heden te ontslaan als lid van de
commissie sociaal domein;
2. de heer J.A. Hofman te benoemen tot lid van de commissie Sociaal domein voor de duur van
deze periode.
Inleiding
De VVD-fractie heeft te kennen gegeven dat de heer Veldboer zijn lidmaatschap van de commissie
sociaal domein wil beëindigen. De heer Hofman wordt voorgedragen als opvolger.
Beoogd effect
Er wordt invulling gegeven aan artikel 4 van de Verordening commissie Sociaal Domein.
Argumenten
1.1. Artikel 4 van de verordening commissie Sociaal Domein schrijft voor dat de commissie uit
maximaal 1 lid per fractie van de gemeenteraad bestaat.
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
Er zijn geen bijlagen ter informatie.
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de griffier van 27 juni 2019, nummer 70;
gelet op artikel 4 van de Verordening commissie Sociaal Domein;

b e s l u i t:

1.
2.

de heer J. Veldboer op verzoek van de VVD-fractie per heden te ontslaan als lid van de
commissie sociaal domein;
de heer J.A. Hofman te benoemen tot lid van de commissie Sociaal domein voor de duur
van deze periode.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2019.
de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

L.A.M. Kompier

