
Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

 

Benoeming commissiegriffiers van de commissie Grondgebied, Samenleving en Bestuur & Middelen 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 29 juni 2017  

 

b e s l u i t: 

 

Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. 

 

Met terugwerkende kracht met ingang van 18 april 2017: 

1. de heer mr. J. Hoek te benoemen tot commissiegriffier van de commissie Grondgebied. 

2. mevrouw mr. J. Witte-Miete te benoemen tot commissiegriffier van de commissie Samenleving 

3. mevrouw C.L. Hageman te benoemen tot commissiegriffier van de commissie Bestuur & 

Middelen. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 5 juli 2017 

 

 

  , voorzitter 

 

 

 

    , griffier 

 

 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: 16 

Stemmen tegen:0 

Afwezig: 3 (LB Heukels, VVD Boeijink, GrL, Koningsveld) 

Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2017 

Commissievergadering d.d. : Nvt 

Commissie : Nvt 

Portefeuillehouder : Nvt 

Programmaonderdeel :  

Registratienummer : 2017013881 

Productiedatum :  



Voorgesteld besluit 

 

Met terugwerkende kracht met ingang van 18 april 2017: 

1. de heer mr. J. Hoek te benoemen tot commissiegriffier van de commissie Grondgebied. 

2. mevrouw mr. J. Witte-Miete te benoemen tot commissiegriffier van de commissie Samenleving 

3. mevrouw C.L. Hageman te benoemen tot commissiegriffier van de commissie Bestuur & 

Middelen. 

 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

In uw vergadering van 30 maart 2017 benoemde u de heer mr. J. Hoek tot griffier, mevrouw mr. J. Witte-

Miete tot plv. griffier en commissiegriffier en mevrouw C.L. Hageman tot commissiegriffier. Bij benoeming 

was nog niet duidelijk welke raadscommissie zij onder hun hoede zouden nemen. Inmiddels is binnen de 

griffie een werkverdeling gemaakt. De heer Hoek zal optreden als commissiegriffier van de commissie 

Grondgebied, mevrouw Witte als commissiegriffier van de commissie Samenleving en mevrouw Hageman 

als commissiegriffier van de commissie Bestuur & Middelen. In de praktijk fungeren zij inmiddels ook als 

zodanig. Geformaliseerd is deze werkverdeling evenwel nog niet en dat dient op grond van het bij uw besluit 

van 24 november 2016 gewijzigde artikel 68 van het Reglement van Orde te gebeuren door uw raad, op 

voorstel van de werkgeverscommissie. 

 

Politieke keuzeruimte 

 

Art 68 van het Reglement van Orde schrijft voor dat de raad, op voordracht van de werkgeverscommissie 

ter ondersteuning van iedere raadscommissie een commissiegriffier benoemt.  

 

Gedachtegang 

 

De commissiegriffiers dienen door de raad te worden benoemd. 

 

Overwegingen van het college 

 

Niet van toepassing. 

 

Middelen 

 

Niet van toepassing. 

 

Participatie 

 

Niet van toepassing 

 

Communicatie 

 

De heer Hoek, mevrouw Witte en mevrouw Hageman zijn in de raadsvergadering aanwezig, waardoor zij, na 

besluitvorming, kunnen worden geïnstalleerd. De benoeming zal schriftelijk worden bevestigd. 

 

Samenwerking (Heemstede) 

 

Niet van toepassing 

 

Vervolgproces/evaluatie 

 

Niet van toepassing 

 

Bijlagen 

 

Geen 

 

Achterliggende documenten 

 



Geen 

 

 

 

  

De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Bloemendaal, 

 

 

 , voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

Advies Commissie 

Niet van toepassing 
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