
*
Bloemendaal

INITIATIEFVOORSTEL

Raadsvergadering d.d

Registratienu mmer

Productiedatum

Ondenrrerp:

Aan de Gemeenteraad

L april202t
20211.723

29 maart2]2l

: beëindigen lidmaatschap werkgeverscommissie/ nieuwe bemensing

Voorgesteld besluit

De raad van de gemeente Bloemendaal;

Bijeen op t april202L,

besluit:

- het (ingediende) ontslag van mevrouw Voorham en de heer Bruggeman als leden van de

werkgeverscommissie voor kennisgeving aan te nemen;

-het lidmaatschap van de werkgeverscommissie te beëindigen voor de heer Doorn conform artikel 2

lid 3 sub c Verordening Werkgeverscommissie gemeente Bloemendaal2020;

-in de raad van 15 april te besluiten over de nieuwe bemensing van de werkgeverscommissie'

Op 12 april om 11.00 uur is de stemcommissie bijeengekomen in aanwezigheid van de griffier. De

stemcomm¡ssie (bestaande uit dhr. Oude Weernink, mevr. Zoetmulder en dhr. Bruggeman) heeft ten

aanzien van de twee voorliggende besluiten waarvoor schriftelijke stemming is afgesproken, het

volgende vastgesteld:

Er zijn 17 stemmen uitgebracht.

-Het ingediende ontslag van mevrouw Voorham en de heer Bruggeman voor kennisgeving

aannemen: t7 voor,0 tegen.

-Het lidmaatschap van de heer Doorn van de werkgeverscommissie te beë¡ndigen conform art. 2 lid 3

sub c Verordening werkgeverscommissie: 16 voor, 1 tegen.

-ln de raad van 15 april te besluiten over de nieuwe bemensing van de werkgeverscommissie: 17

voor, 0 tegen.

Waarmee de drie beslispunten

de voorzitter de



lnleidins

Op 29 maart 2018 is de werkgeverscommissie benoemd, bestaande uit mevrouw Wierda, mevrouw
Voorham en mijnheer Doorn. Vanwege het vertrek van mevrouw Wierda uit de raad en dus ook uit de

werkgeverscommissie, is op 14 maart 2019 de heer Bruggeman benoemd als lid van de

werkgeverscommissie. De werkgeverscommissie heeft op 2 oktobe r 2OI9 de heer Bruggeman

aangewezen als voorzitter van de werkgeverscommissie.

Overwegende

Twee leden van de werkgeverscommissie hebben op 29 maart 2021 schriftelijk aan de raad ter kennis
gebracht dat zij hun lidmaatschap van de werkgeverscommissie wensen te beëindigen: de heer

Bruggeman en mevrouw Voorham. Conform artikel 2 lid 3 sub a Verordening Werkgeverscommissie
gemeente Bloemendaal2020 kan dit op eigen verzoek. Het ontslag gaat daadwerkelijk in zo gauw de

raad opvolgers heeft benoemd.

Aangezien twee van de drie (waaronder de voorzitter) hun ontslag hebben aangeboden, dient de raad

te zorgen voor een nieuwe en evenwichtige bemensing van de werkgeverscommissie. Uitgangspunt is

dat in de raad van 15 april nieuwe kandidaten worden voorgedragen om door de raad te worden
benoemd. Artikel 2lid 1' Verordening werkgeverscommissie gemeente Bloemendaa I 2O2O gaat nader
in op een evenwichtige verdeling tussen coalitie en oppositie.

Aangezien twee van de drie hun ontslag hebben aangeboden en een evenwichtige bemensing wordt
nagestreefd, worden alle drie de zittende leden, op dit moment geacht niet langer de functie van lid
van de werkgeverscommissie te kunnen vervullen. Uiteraard wil de raad hen bedanken voor hun inzet.

Ten aanzien van de voordracht voor benoeming op L5 april, kan ieder raadslid zich (wederom)

aanmelden. Dat kan bij de raadsnestor, de heer Burger.

Voorstel

Besluit

- het (ingediende) ontslag van mevrouw Voorham en de heer Bruggeman als leden van de
werkgeverscommissie voor kennisgeving aan te nemen;

- het lidmaatschap van de werkgeverscommissie te beëindigen voor de heer Doorn conform artikel 2

lid 3 sub c Verordening werkgeverscommissie gemeente Bloemendaal2o2o;
- in de raad van 15 april te besluiten over de nieuwe bemensing van de werkgeverscommissie.
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