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Gevraagde beslissing(en)
Mevrouw P. (Paulina) Tjassens Keiser te benoemen als lid van de fora.

Inleiding
De fractie van de VVD van de raad van de gemeente Langedijk heeft aangegeven mevrouw Tjassens
Keiser graag toe te voegen als burgerraadslid aan de fractie. Hiervoor is het nodig mevrouw Tjassens
Keiser te benoemen tot lid van de fora.
Beoogd resultaat
Er wordt invulling gegeven aan de gewenste samenstelling van burgerraadsleden van de fractie van
de VVD van de gemeente Langedijk.
Argumenten
1.1 De fractie van de VVD heeft mevrouw Tjassens Keiser voorgedragen voorbenoeming tot lid
van de fora
Artikel 4, lid 2 geeft aan dat forumleden op voordracht van een fractie worden benoemd
door de raad. De fractie van de VVD heeft mevrouw Tjassens Keiser voorgedragen als
burgerraadslid.

2.2 Er is ruimte voor een burgerraadslid in de fractie van de VVD.
Per fractie mogen maximaal 4 personen als burgerraadslid worden benoemd (artikel 9.4 van
het ‘Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
Langedijk 2019’ (RvO)).
De fractie van de VVD heeft twee burgerraadsleden. Er is dus nog ruimte voor een
burgerraadslid.
3.3 Mevrouw Tjassens Keiser voldoet aan de in het RvO gestelde eisen voor het lidmaatschap
Het RvO stelt dat leden van de fora, gelijk de raadsleden, moeten voldoen aan het gestelde in
artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de gemeentewet.
Door de voorzitter van de raad is samen met de griffie bekeken of aan deze vereisten is
voldaan. De conclusie van deze beoordeling is dat het voorgedragen lid aan de vereisten
voldoet.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Communicatie
Mevrouw Tjassens Keiser zal worden toegevoegd aan het overzicht met forumleden en op de pagina
van de fractie van de VVD.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
Met de vergoeding voor de burgerraadsleden is in de begroting rekening gehouden.
Vervolgstappen
Na benoeming van mevrouw Tjassens Keiser door uw raad tot lid van de fora, zal zij beëdigd worden
om tot uitoefening van haar functie te kunnen overgaan.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Bijlagen behorende bij deze benoeming lidmaatschap van de fora zijn bij de griffie in te zien.
Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.
Zuid-Scharwoude, 30 december 2019.
De griffier van Langedijk

R. Vennik
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de griffier van 30 december 2019, nummer 4;

b e s l u i t:

mevrouw P. (Paulina) Tjassens Keiser te benoemen als lid van de fora.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 januari 2020.
de raadsgriffier

R. Vennik

de voorzitter

L.A.M. Kompier

