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Behandelend ambtenaar
E-mail:

12 januari 2016
14
Besluitvormend
J. van der Meer, 0595-447719
gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:
Ontslag en benoeming plaatsvervangend raadsvoorzitter
Voorgestelde besluit:
Per datum heden:
1. raadslid N.R. Werkman te ontslaan als plaatsvervangend raadsvoorzitter;
2. raadslid H.P. de Vink te benoemen tot plaatsvervangend raadsvoorzitter.
Inhoud:
Bij afwezigheid van de raadsvoorzitter wordt deze vervangen door een plaatsvervanger. In de raadsvergadering van 3 juni 2014 hebt u besloten de heer N.R.
Werkman te benoemen als plaatsvervangend raadsvoorzitter. Ten tijde van de
benoeming maakte de heer Werkman deel uit van de CDA-fractie. Onlangs heeft
de heer Werkman besloten niet langer deel uit te maken van de CDA-fractie,
maar als zelfstandig raadslid zijn lidmaatschap van de raad te vervolgen. Dit
laatste onder de fractienaam Christen Democratie Winsum 2.0. Nu de heer
Werkman als eenmansfractie deel uitmaakt van de raad is het voor hem in
praktische zin lastig te combineren met de functie van plaatsvervangend
raadsvoorzitter. In overleg is besloten dat de heer Werkman laatstbedoelde
functie neerlegt en een ander raadslid hem in die functie opvolgt. De heer De
Vink- na de heer Werkman het langstzittende raadslid – is gevraagd het plaatsvervangend voorzitterschap van de raad op zich te nemen. Hij heeft daarop
positief gereageerd.
Wij stellen u voor raadslid Werkman te ontslaan als plaatsvervangend raadsvoorzitter en de heer De Vink in die functie te benoemen, overeenkomstig bijgevoegd
raadsbesluit.
Het presidium van de gemeenteraad van Winsum,
M.A.P. Michels, voorzitter
J. van der Meer MMC, griffier
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de raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van het presidium;
gelet op het bepaalde in de relevante wet- en regelgeving;
besluit:
Per datum heden:
1. raadslid N.R. Werkman te ontslaan als plaatsvervangend raadsvoorzitter;
2. raadslid H.P. de Vink te benoemen tot plaatsvervangend raadsvoorzitter.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 12 januari 2016.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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