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Onderwerp
Ontslag burgerlid fractie SGP
Beslispunten
Op voordracht van de raadsfractie van de SGP te ontslaan als burgerlid:
1. de heer G.J. (Johan) Bulsink, wonende te Geldermalsen
Inleiding
De heer Bulsink heeft de fractie verzocht om hem uit de functie van burgerlid voor de SGP in de
gemeente West Betuwe te ontheffen.
Conform het bepaalde in het Reglement van Orde politieke avond gemeente West Betuwe 2019,
artikel 3 lid 2 verzoekt de fractie van de SGP aan uw raad om de heer Bulsink te ontslaan als burgerlid
voor de gemeente West Betuwe.
De fractie van de SGP gaat de ontstane vacatures op dit moment niet invullen.
Besluitgeschiedenis
De heer Bulsink is als burgerlid voor de SGP benoemd in de raadsvergadering van 15 januari 2019.
Beoogd effect
Op voordracht van een fractie een burgerlid ontslag verlenen.
Argumenten
1. Tegemoet komen aan het persoonlijke verzoek van een burgerlid om uit de functie te worden
ontheven.
2. Aangezien de raad, conform RvO artikel 3 lid 2, op voordracht van de fractie een burgerlid
benoemt en ontslaat, wordt dit verzoek tot ontslag door de SGP aan u voorgelegd.
Kanttekeningen
Duurzaamheid
-

Financiën
Tijdens de duur van de vacature burgerlid is er een kleine besparing mogelijk in de vergoeding per
deelgenomen voorrondevergadering conform het landelijk vastgestelde bedrag, zoals genoemd in de
jaarlijkse circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Uitvoering
Planning
Evaluatie
Communicatie
Het ontslagen burgerlid zal uit het Raadsinformatie-systeem worden verwijderd.
De gemeenteraad van West Betuwe,
De griffier,
de burgemeester,
Koen Steenbergen
Servaas Stoop
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van de griffier;
gelet op het bepaalde in artikel 82 lid 3 Gemeentewet en artikel 3 lid 2 van het Reglement van orde
politieke avond gemeente West Betuwe 2019;
besluit:
op voordracht van de raadsfractie van de SGP te ontslaan als burgerlid:
1. de heer G.J. (Johan) Bulsink, wonende te Geldermalsen
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 30 november 2021 nummer 2021/127,
De griffier,
Koen Steenbergen

De voorzitter,
Servaas Stoop
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