
Raadsvoorstel

Zaaknummer
Datum raadsvergadering 9 februari 2023
Portefeuillehouder Voorzitter gemeenteraad

Onderwerp Ontslag fractievertegenwoordigers

Voorstel
De voorzitter van de Raad stelt u voor:
1. De navolgende fractievertegenwoordigers ontslag op eigen verzoek te verlenen conform

artikel 10 lid 1 Verordening Raadswerk 2018.gemeente Leusden.
- Patrick Coolen (SP)
- Frits Bijlenga (SP)
- Kerim Hoejenbos (SP)
- Tietse Kortes (SP)
- André Dijkshoorn (Leusden Vooruit)
- Jenne Rispens (Leusden Vooruit)

Aanleiding
De fractie van de SP had 1 zetel in de gemeenteraad. Het enige raadslid heeft besloten uit 
de fractie van de SP te stappen, waarmee de fractie niet langer als SP-fractie deel uit maakt 
van de gemeenteraad. Op grond van deze stap heeft een aantal fractievertegenwoordigers 
medegedeeld per direct ontslag te nemen. Het raadslid G. van Ginkel gaat verder als 
raadslid onder de naam Sociaal Leusden.
Fractievertegenwoordiger André Dijkshoorn heeft aangegeven zijn werk als 
fractievertegenwoordiger voor de partij Leusden Vooruit neer te leggen.
Fractievertegenwoordiger Jenne Rispens heeft aangegeven zijn werk als 
fractievertegenwoordiger voor de partij Leusden Vooruit neer te leggen.

Doel / Effect
Doordat de SP als fractie in de gemeenteraad ophoudt te bestaan is het aan de 
fractievertegenwoordigers of zij aansluiten bij Sociaal Leusden of ontslag nemen.

Argumenten; 
De verordening Raadswerk 2018 vereist een besluit van de gemeenteraad.

Communicatie
In alle uiting zal de SP worden vervangen door Sociaal Leusden.

Bijlagen: geen.

De gemeenteraad van de gemeente Leusden,
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A.H. Schouten G.J. Bouwmeester
Griffier a.i. burgemeester
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Raadsbesluit.

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad van 9 februari 
2023, nummer:  

b e s l u i t:
1. Verleent eervol ontslag aan de fractievertegenwoordigers :

- Patrick Coolen (SP)
- Frits Bijlenga (SP)
- Kerim Hoejenbos (SP)
- Tietse Kortes (SP)
- André Dijkshoorn (Leusden Vooruit)
- Jenne Rispens (Leusden Vooruit)

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering van 9 
februari 2023

A.H. Schouten G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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