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Onderwerp
Benoeming burgerraadslid Van Slooten
Advies presidium
Het presidium adviseert positief
Aan de raad.
S t a t u s : ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
Als burgerraadslid en tevens als lid van de raadscommissie Samenlevingszaken voor de
fractie van de Politieke Unie te benoemen de heer J.L. van Slooten te Espel.
Doelstelling
De raadsfractie van de Politieke Unie in de gelegenheid stellen het raadscommissiewerk
over meerdere personen te verdelen door het benoemen van nieuw burgerraadslid.
Inleiding
Mevrouw I. van der Kooij heeft aangegeven per 1 mei 2016 haar
burgerraadslidmaatschap te willen beëindigen. De fractie draagt de heer Van Slooten
voor om haar op te volgen.
Argumenten
De kandidaat is benoembaar
De heer Van Slooten heeft bewilligd in zijn voordracht tot burgerraadslid. Hij is
woonachtig in de gemeente en niet uitgesloten van het kiesrecht. Ingevolge deze toets is
betrokkene benoembaar.
Hij wordt voor benoeming in uw vergadering van 12 september 2016 als burgerraadslid
voorgedragen en zal dan ook worden geïnstalleerd.
Genoemde kandidaat zal tevens benoemd worden als lid van de raadscommissie
Samenlevingszaken.
Kanttekeningen
Commissie van onderzoek
geloofsbrieven
Een Commissie van onderzoek uit de gemeenteraad zal de geloofsbrieven van genoemde
kandidaten voorafgaande aan de raadsvergadering nog beoordelen.
Bijlagen
Verzoek voor ontslag, ontvangen van de mevr. I. van der Kooij (251882).
Het presidium

Portefeuillehouder
Steller

: De heer A. van der Werff
: de heer R.F. Wassink; 33 15; r.wassink@noordoostpolder.nl
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RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpoider,
gelezen het voorstel van de griffier van 24 augustus 2016, no. 422714;
gelet op artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies 2014
BESLUIT:
als burgerraadslid en tevens als lid van de raadscommissie Samenlevingszaken voor de
fractie van de Politieke Unie te benoemen de heer J.L. van Slooten te Espel.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 12 september 2016.
De griffier,
de voorzitter.

