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Voorgesteld besluit

De raad van de gemeente Bloemendaal;

Zoals besproken in het presidium op 13 april 2021,

Bijeen op 15 april 2021,

besluit:

drie van de vier kandidaten (mevrouw Zoetmulder, de heer Kruijswijk, de heer Bruggeman, de 

heer Heukels) te benoemen als lid van de werkgeverscommissie voor het resterende deel van 
de raadsperiode,
mevrouw Zoetmulder, de heer Kruijswijk en de heer Bruggeman te benoemen als lid van de 

werkgeverscommissie.

Vrijdag 30 april, is om 13.30 uur de stemcommissie bijeengekomen in aanwezigheid van de griffier. 
De stemcommissie (bestaande uit dhr. Oude Weernink, dhr. Burger en dhr. Schell) heeft het 
volgende vastgesteld:

Er zijn 17 stemmen uitgebracht.

Beslispunt: Voorgesteld wordt om drie van de vier kandidaten (mevrouw Zoetmulder, de heer 
Kruijswijk, de heer Bruggeman, de heer Heukels) te benoemen als lid van de werkgeverscommissie 
voor het resterende deel van de raadsperiode.

15 stemmen voor, 0 tegen, 2 niet ingevuld.

In het raadsvoorstel wordt toegelicht om bij drie kandidaten 'voor' aan te kruisen en bij 1 kandidaat 
'tegen'.

-mevrouw Zoetmulder: 17 voor, 0 tegen.

-de heer Kruijswijk: 17 voor, 0 tegen.

-de heer Bruggeman: 15 voor, 2 tegen.

-de heer Heukels: 2 voor, 13 tegen, 2 niet ingevuld.



Hiermee is het beslispunt aangenomen en zijn mevrouw 
Bruggeman benoemd tot lid van de werkgeverscommíśsi

'mulder, de heer Kruijswijk en de heer

de voorzitter e griffier



Inleiding

In de raad van 1 april 2021 is het initiatiefvoorstel (2021001123) aan de orde geweest waarin is 
besloten om het lidmaatschap van de zittende leden te beëindigen. Na een schríftelijke stemronde 
heeft de stemcommissie op 13 april de uitslag en het aannemen van het voorstel gecommuniceerd en 
gepubliceerd. De raad besloot tevens om in de raad van 15 april te besluiten over de nieuwe 

bemensing van de werkgeverscommissie.

Overwegende

De raadsnestor bracht zoals afgesproken in het presidium van 13 april naar voren welke kandidaten 
zich bij hem hadden aangemeld als kandidaat lid van de werkgeverscommissie. Vier personen hadden 
zich aangemeld: mevrouw Zoetmulder, de heer Kruijswijk, de heer Bruggeman en de heer Heukels.

In de Verordening werkgeverscommissie Bloemendaal 2020 is opgenomen dat de 
werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de 

raad, en twee of vier andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie. 
De plaatsvervangend voorzitter van de raad heeft zich niet gekandideerd, dat hoeft ook niet conform 

de verordening.

In de verordening is verwoord dat de werkgeverscommissie moet bestaan uit in totaal drie of vijf 
leden. Het presidium heeft op 13 april besproken dat er een raadsvoorstel geschreven wordt waarin in 
de eerste plaats wordt besloten dat de werkgeverscommissie (net als het geval was) uit drie leden 
bestaat. In de tweede plaats dienen raadsleden drie stemmen 'voor' en 1 stem 'tegen' uit te brengen 
ten aanzien van de vier genoemde kandidaten.

Stemming

Er ligt een stembriefje klaar met daarop de beslispunten en de namen van de vier kandidaten.
Conform de verordening en het eerste beslispunt zijn raadsleden in de gelegenheid om bij drie 
kandidaten 'voor' aan te kruisen en bij 1 kandidaat 'tegen'.

Conform het Reglement van Orde stelt de voorzitter een uiterste termijn waarbinnen verstrekte 
stembriefjes binnen moeten zijn. De stembriefjes worden op de dag na de raadsvergadering bij ieder 

aanwezige raadslid zo mogelijk aan de deur afgegeven en zo mogelijk direct ingevuld mee terug 
genomen. Lukt het op die dag niet, dan kan er een concrete afspraak gemaakt worden om het 
stembriefje in te vullen. De uiterste datum waarbinnen het stembriefje ingevuld geretourneerd dient 
te zijn is vrijdag 23 april. Uiteraard kunnen stembriefjes ook thuis worden opgehaald. Een dergelijke 
wens kan worden doorgegeven aan de griffie.

De voorzitter van de raad zal in de raad een stemcommissie formeren bestaande uit drie raadsleden 
en de griffier. Na het sluiten van de stemming komt de stemcommissie bijeen en worden de stemmen 
geteld. Hierna wordt de uitslag van de stemming gecommuniceerd en gepubliceerd.



Voorstel

drie van de vier kandidaten (mevrouw Zoetmulder, de heer Kruijswijk, de heer Bruggeman, de 
heer Heukels) te benoemen als lid van de werkgeverscommissie voor het resterende deel van 
de raadsperiode,
.............................,........................... en............................te benoemen als lid van de
werkgeverscommissie.


