
gemeente
Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmerllede 
en Spaarnwoude

Raadsvoorstel 2018.0067500

onderwerp Verlenen eervol ontslag aan de leden van de Milieuraad

Portefeuillehouder Bob Graal
steller Addy Monster 

Collegevergadering 1 6 oktober 2018 
Raadsvergadering

1. Uitwerking
Wat willen we bereiken?
De raad heeft op 25 november 1997 de verordening op de Milieuraad vastgesteld. Op basis 
van deze verordening doen wij de raad een voorstel voor het benoemen van leden van deze 
commissie (artikel 3 lid 1). Nu de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 
2019 wordt samengevoegd met de gemeente Haarlemmermeer zal de Milieuraad ophouden 
te bestaan. We willen bereiken dat aan de leden van de Milieuraad eervol ontslag wordt 
verleend.

Wat gaan we daarvoor doen?
We gaan de leden van de Milieuraad, onder dankzegging van de verrichte werkzaamheden, 
eervol ontslag verlenen per 1 januari 2019. Het betreft de volgende personen:

De heer M.H. van Woerkom (voorzitter);
De heer G.A.J. van Houwelingen (vice-voorzitter);
De heer H.M. Buijs;
De heer C.J.M. van Kippersluis;
Mevrouw M.T. de Weerdt-Buskermolen.

Wat mag het kosten?
Aan de uitvoering van dit besluit zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen 
kosten verbonden.

Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?
Dit besluit heeft geen gevolgen voor de MRA.

Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raad is verantwoordelijk voor de benoeming en het ontslag van leden van de Milieuraad.

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
De raad zal verder niet meer worden geïnformeerd.
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Wat betekent dit voor de herindeling Haarlemmermeer - Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude? (preventief toezicht/beleidsharmonisatie)
De beslispunten van dit voorstel vallen niet onder het preventief toezicht in het kader van de 
samenvoeging, omdat met de financiële gevolgen rekening is gehouden in de vastgestelde 
en goedgekeurde programmabegroting.
Dit raadsvoorstel is opgesteld met het oog op de nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 
ontstaat. Vanwege de samenvoeging zal de Milieuraad met ingang van 1 januari 2019 
ophouden te bestaan. Harmonisatie is daarom niet aan de orde.

2. Voorstel
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:

1. De leden van de Milieuraad per 1 januari 2019 eervol ontslag te verlenen te weten:
a. De heer M.H. van Woerkom (voorzitter);
b. De heer G.A.J. van Houwelingen (vice-voorzitter);
c. De heer H.M. Buijs;
d. De heer C.J.M. van Kippersluis;
e. Mevrouw M.T. de Weerdt-Buskermolen.

4. Ondertekening

Hoogachtend,


