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Korte inhoud voorstel 

Mevrouw T.H.M. Wolf heeft ontslag genomen als raadslid. Zij was tevens voorzitter van de 

commissie Bestuur & Middelen. Met het vertrek als raadslid, komt ook deze functie vacant. U wordt 

voorgesteld de heer H.A.L. Schell tot voorzitter van de commissie Bestuur & Middelen te 

benoemen. 

 

1. Aanleiding 

 

Door het ontslag als raadslid van mevrouw T.H.M. Wolf moet er worden voorzien in een 

commissievoorzitters vacature van de commissie Bestuur & Middelen.  

 

2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten 

 

Door het vertrek van mevrouw T.H.M. Wolf als raadslid en daardoor ook als voorzitter van de 

commissie Bestuur & Middelen, is een vacature ontstaan.  

 

3. Financiële aspecten/risico’s 

 

n.v.t. 

 

4. Communicatie aspecten 

 

De bekendmaking van de benoeming van de heer Schell tot voorzitter van de commissie Bestuur & 

Middelen vindt plaats via de website van de gemeenteraad.   

 

5. Voorstel 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal wordt voorgesteld de heer H.A.L. Schell te benoemen tot 

voorzitter van de commissie Bestuur & Middelen. 

 

6. Uitvoering 

 

De nieuwe voorzitter wordt door de griffie geïnformeerd en daarnaast voorzien van alle benodigde 

faciliteiten om als voorzitter te kunnen functioneren. 

 

  

Presidium van Bloemendaal, 

 

 

A. Emmens-Knol , burgemeester. 
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K.A. van der Pas,    , griffier 

 

 

 

Advies Commissie 

 

 

De raad der gemeente Bloemendaal; 

 

Gelezen het voorstal van het presidium van 25 maart 2015; 

 

b e s l u i t: 

 

De heer Schell wordt (unaniem) gekozen tot voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen. 

 

 

te benoemen tot voorzitter van de commissie Bestuur & Middelen, de heer H.A.L. Schell  

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 26 maart 2015 

 

 
  , voorzitter 

 

 

 

    , griffier 

 

 

 

 

 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: unaniem 

Stemmen tegen:geen 

Afwezig:geen 
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