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RVO15.0083 Portefeuillehouder: presidium 

Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:         

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

F.V.A. Hoogervorst 

(0223) 67 8102 

f.hoogervorst@denhelder.nl 

Onderwerp:  Ontslag commissieleden mevrouw M.E.H.A.J. Mooijman - Goedee en  

de heer O.P. Visser - van Velsen 

 

Gevraagd besluit: 

Mevrouw M.E.H.A.J. Mooijman - Goedee en de heer O.P. Visser - van Velsen te ontslaan als lid van de 

commissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 

 

Publiekssamenvatting 

Mevrouw Mooijman en de heer Visser zijn eerder benoemd tot lid van de commissies Bestuur en Middelen, 

Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer namens de fracties van respectievelijk 

Vermooten en Helder Onafhankelijk! Door persoonlijke omstandigheden kunnen ze niet meer het werk voor de 

raadscommissies doen. Daarom wordt de raad verzocht hen te ontslaan als lid van de genoemde commissies. 

 

Inleiding 

Mevrouw Mooijman en de heer Visser zijn eerder benoemd tot lid van de commissies Bestuur en Middelen, 

Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer namens de fracties van respectievelijk 

Vermooten en Helder Onafhankelijk! Door persoonlijke omstandigheden kunnen ze niet meer het werk voor de 

raadscommissies doen. Daarom wordt de raad verzocht hen te ontslaan als lid van de genoemde commissies. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een goede invulling geven aan de bemensing van de raadscommissies. 

 

Kader 

Artikel 6 van de Verordening op de raadscommissies 2014, waarin bepalingen zijn opgenomen over het ontslag 

van commissieleden. 

 

Argumenten 

Mevrouw Mooijman en de heer Visser hebben aangegeven onvoldoende tijd te kunnen vrijmaken voor een 

goede invulling van het commissielidmaatschap. Met hun ontslag is het voor de fracties van Vermooten en 

Helder Onafhankelijk! mogelijk om desgewenst een nieuw commissielid ter benoeming voor te dragen. 

Mevrouw Mooijman blijft overigens nog wel in functie als fractieassistent voor de fractie Vermooten. De heer 

Visser beëindigt ook zijn werkzaamheden als fractieassistent voor de fractie van Helder Onafhankelijk!  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het maatschappelijk draagvlak is niet nader bezien. Het voorstel tot ontslag is op grond van artikel 2, lid i, van 

de Referendumverordening niet referendabel. 

 

Financiële consequenties 

Het voorstel heeft geen rechtstreekse financiële consequenties. Commissieleden ontvangen presentiegelden 

per bijgewoonde vergadering. 

 

Communicatie 

De website van de gemeenteraad dient te worden aangepast; mevrouw Mooijman en de heer Visser dienen te 

worden verwijderd bij het overzicht van de commissieleden.  
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Realisatie 

Na het ontslag dienen nog een aantal administratieve handelingen te worden verricht, zoals het inleveren van 

sleutels en pasjes e.d. De griffie zal de verdere afhandeling verzorgen. 

 

 

 

 

Den Helder, 24 augustus 2015 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


