Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 30 april 2015
Agendanummer:
Team: griffie

Onderwerp: Benoemen commissiegriffier Economie & Sport en verlenen ontslag aan drie
commissieleden

Aan de raad
Inleiding
De commissiegriffier van Economie & Sport (mevrouw Van Rooy) heeft aangegeven te willen
stoppen als griffier van deze commissie. Voor haar is een vervangster gevonden en aangewezen
in de persoon van mevrouw Steijaert.
Daarnaast hebben drie commissieleden te kennen gegeven te willen stoppen als commissielid en
zij vragen de raad hen ontslag te verlenen.

Beslispunten
1. Mevrouw E. Steijaert per direct te benoemen tot griffier van de raadscommissie
Economie & Sport.
2. Ontslag te verlenen aan het commissielid H.E. van Rixtel uit Gemert.
3. Ontslag te verlenen aan het commissielid K.A. Bilal uit De Rips.
4. Ontslag te verlenen aan het commissielid J.G.M. van Gaal uit Bakel
Dit onderwerp komt aan de orde in: nvt
Dit onderwerp is aan de orde geweest in: nvt

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Het besluit hangt samen met de raadsbesluiten d.d. 10 oktober 2013 tot wijziging van het
vergaderstelsel en de verordening tot wijziging van de verordening op de raadscommissies
2013 d.d. 5 juni 2014

Beoogd effect
Zo spoedig mogelijk voorzien in de ontstane vacature van de commissiegriffier E&S en
voldoen aan het verzoek van de commissieleden.

Duurzaamheid
nvt

Argumenten
J. van Rooy
Mevrouw Van Rooy is sinds 3 april met zwangerschapsverlof. Zij heeft aangegeven gezien
haar werkzaamheden als programmaleider na haar zwangerschapsverlof te willen stoppen
als commissiegriffier E&S. In overleg is besloten haar geen ontslag te verlenen, zodat zij
gedurende deze raadsperiode de andere commissiegriffiers –indien noodzakelijk- kan
vervangen.
H.E. van Rixtel
Op voordracht van de raadsfractie Dorpspartij heeft de gemeenteraad d.d. 15 mei 2014 als
commissielid benoemd mevrouw H.E. Van Rixtel (Hilly) uit Gemert. Mevrouw Van Rixtel
heeft op 29 maart 2015 een mail gestuurd naar de griffie met daarin het verzoek haar
ontslag te verlenen gezien haar drukke bezigheden, waardoor zij zich niet voldoende kan
inzetten. Voorgesteld wordt met het gevraagde ontslag in te stemmen en het bijbehorende
raadsbesluit vast te stellen.
K.A. Bilal
Op voordracht van de raadsfractie PvdA heeft de gemeenteraad d.d. 15 mei 2014 als
commissielid benoemd de heer K.A. Bilal (Galid) uit Bakel. De heer Bilal heeft op 8 april
2015 een mail gestuurd naar de griffie met daarin het verzoek zijn ontslag te verlenen
omdat hij wegens langdurige ziekte geen officieel lid meer is van de PvdA fractie.
Voorgesteld wordt met het gevraagde ontslag in te stemmen en het bijbehorende
raadsbesluit vast te stellen.
J.G.M. van Gaal
Op voordracht van de raadsfractie D66 heeft de gemeenteraad d.d. 15 mei 2014 als
commissielid benoemd mevrouw J.G.M. van Gaal (Lisa). Mevrouw Van Gaal heeft op 22
april 2015 een brief gestuurd met daarin het verzoek haar ontslag te verlenen omdat zij
verhuisd is naar Eindhoven.

Kanttekeningen
n.v.t.

Vervallen “oude” regelgeving
--

Uitvoering
De griffie draagt zorg voor het inwerken van de commissiegriffier en het afwerken van het
ontslag van beide commissieleden.

Bijlagen
1. Raadsbesluit benoeming commissiegriffier Economie & Sport. mevrouw E. Steijaert
2. Raadsbesluit verlenen ontslag aan commissielid Van Rixtel (Dorpspartij)
3. Raadsbesluit verlenen ontslag aan commissielid Bilal (PvdA)
Ter inzage gelegde stukken: nvt

Gemert, 13 april 2015
De griffier,
M.J. Swinkels

