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AAN DE AGENDACOMMISSIE 
 

  

  

 Agenda: 23-3-2016 

 Franeker, 8-3-2016 

  

 

Onderwerp 

benoeming L.J. Vollema tot raadslid 

 

Portefeuillehouder 

Burgemeester E. van Zuijlen 

 

Doel 

Besluitvorming 

 

Samenvatting 

Door het vertrek uit de raad van de heer S.L. de Haan is er een zetel vrij binnen de FNP per 1 

april. De eerstvolgende kandidaat hiervoor is de heer L.J. Vollema uit Tzum. Dit voorstel 

voorziet in de benoeming van de raadslid per 1 april 2016. 

Door het vertrek van de heer De Haan verandert ok de afvaardiging van de FNP naar de 

herindelingscommissie. 

 

Voorstel 

1. De heer L.J. Vollema uit Tzum, met ingang van 1 april 2016, te benoemen tot raadslid. 

2. De heer J. Dijkstra, met ingang van 1 april 2016, te benoemen tot lid van de 

herindelingscommissie namens de FNP. 

3. De heer H.J. Nauta, met ingang van 1 april 2016, te benoemen tot plaatsvervangend lid 

van de herindelingscommissie namens de FNP. 
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AAN DE RAAD 
 

  

  

 Agenda: 23-3-2016 

 Franeker, 8-3-2016 

  

 

Onderwerp 

benoeming L.J. Vollema tot raadslid 

 

Portefeuillehouder 

Burgemeester E. van Zuijlen 

 

Samenvatting 

Door het vertrek uit de raad van de heer S.L. de Haan is er een zetel vrij binnen de FNP per 1 

april. De eerstvolgende kandidaat hiervoor is de heer L.J. Vollema uit Tzum. Dit voorstel 

voorziet in de benoeming van de raadslid per 1 april 2016. 

 

Voorstel 

1. De heer L.J. Vollema uit Tzum, met ingang van 1 april 2016, te benoemen tot raadslid. 

2. De heer J. Dijkstra, met ingang van 1 april 2016, te benoemen tot lid van de 

herindelingscommissie namens de FNP. 

3. De heer H.J. Nauta, met ingang van 1 april 2016, te benoemen tot plaatsvervangend lid 

van de herindelingscommissie namens de FNP. 

 

1. Inleiding 

Door het vertrek uit de raad van de heer S.L. de Haan is er een zetel vrij binnen de FNP 

per 1 april. De eerstvolgende kandidaat hiervoor is de heer L.J.  Vollema uit Tzum. Dit 

voorstel voorziet in de benoeming van de raadslid per 1 april 2016. 

Ook de afvaardiging van de FNP naar de herindelingscommissie moet aangepast 

worden door het vertrek van de heer De Haan. 

 

3. Meetbaar effect 

De FNP fractie bestaat weer uit vier personen, conform de uitslag van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2014. 

 

3. Argumenten 
Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten:  

 

3.1 Vertrek raadslid De Haan 

De heer heeft aangegeven zijn raadslidmaatschap op te zeggen per 1 april 2016. Zijn 

ontslagbrief is als bijlage toegevoegd. Op grond van de uitslag van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is de heer L.J. Vollema, woontachtig te Tzum. 

Deze laatste heeft aangegeven de benoeming tot raadslid te aanvaarden. 

3.2 Herindelingscommissie 

Namens de fractie van de FNP was de heer De Haan ook lid van de 

herindelingscommissie. De heer J. Dijkstra is benoemd tot zijn plaatsvervanger. De fractie 

heeft aangegeven dat de heer Dijkstra vast lid van de commissie wordt en wil de heer 

Nauta laten benoemen tot zijn plaatsvervanger. 
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4. Kanttekening 

Geen 

 

5. Aanpak/organisatie 

Wanneer de commissie van onderzoek de geloofsbrieven van de heer Vollema heeft 

onderzocht en akkoord heeft bevonden, kan hij per 1 april toegelaten worden tot de 

gemeenteraad. Maar niet nadat hij eerst ten overstaande van de voorzitter van de raad de 

eed of gelofte heeft afgelegd. Die kan al voor 1 april afgelegd worden en dus in de 

raadsvergadering van 23 maart. 

 

6. Evaluatie/Controle door beslisser 

Geen 

 

7. a: Burgerparticipatie 

Het is de verkiezingsuitslag van 2014 die heeft bepaald dat de heer Vollema de 

eerstvolgende kandidaat is voor de zetel. 

 

b: Communicatie 

N.v.t. 

 

c. Duurzaamheid 

N.v.t 

 

8. Financiën 

N.v.t. 

 

9. Juridische grondslag 

Artikel W 1 hoofdstuk W van de Kieswet; 

Artikelen 10 t/m 13 van de Gemeentewet; 

Artikel 5, lid 5 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Franekeradeel; 

Artikel 2.2 van de verordening op de gezamenlijke herindelingscommissie Franekeradeel, 

het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel; 

Artikel 84 lid 2 van de Gemeentewet. 

 

10. Bijlagen 

Bijlage 1: ontslagbrief de heer S.L. de Haan (Corsanummer: F16..103082) 

 

 

 

 

 Griffier van Franekeradeel 

 

, griffier 
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NR.: F16.200548 
 

 

De raad van de gemeente Franekeradeel 
 

 

Gezien het voorstel van de griffier van Franekeradeel van 8 maart 2016; 

Gezien de geloofsbrieven van de door het centraal stembureau benoemde lid van de 

gemeenteraad van Franekeradeel; 

Gehoord de resultaten van het onderzoek naar deze geloofsbrieven door de commissie van 

onderzoek; 

Gelet op Artikel W 1 hoofdstuk W van de Kieswet, de artikelen 10 t/m 13 van de 

Gemeentewet en artikel 5, lid 5 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van 

Franekeradeel; 

Gelet op artikel 2.2 van de verordening op de gezamenlijke herindelingscommissie 

Franekeradeel, het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel en artikel 84 lid 2 van de 

Gemeentewet. 
 

 

 

 

B E S L U I T 

 

 

 

1. De heer L.J. Vollema uit Tzum, met ingang van 1 april 2016, te benoemen tot raadslid. 

2. De heer J. Dijkstra, met ingang van 1 april 2016, te benoemen tot lid van de 

herindelingscommissie namens de FNP. 

3. De heer H.J. Nauta, met ingang van 1 april 2016, te benoemen tot plaatsvervangend lid 

van de herindelingscommissie namens de FNP. 

 

 

 Aldus vastgesteld in de openbare 

raadsvergadering van 23-3-2016, 

 

 

 

, voorzitter 

 

, griffier 
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