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fractievertegenwoord iger voor de resterende raadsperiode 20 1 B -2022,
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Onderwerp
Benoemen fractievertegenwoord iger

Voorstel
Mevrouw K.A. Schmidt namens de fractie Groenlinks te benoemen tot
fractievertegenwoord iger voor de reste rende raadspe riode 2OLB-2022,

Inleiding
Voor deze raadsperiode is afgesproken dat de raadsfracties de mogelijkheid hebben om
per fractie maximaal 2-niet raadsleden als fractievertegenwoordigers aan te wijzen en
door de gemeenteraad te laten benoemen. Door middel van dit voorstel wordt mevrouw
Schmidt benoemd tot fractievertegenwoordiger voor de resterende raadsperiode 20182022.

Beoogd resultaat
De benoeming van fractievertegenwoordigers biedt enerzijds een vermindering van de
werkdruk voor de raadsleden en met name voor de raadsleden van kleinere fracties en
anderzijds een leerschool voor toekomstige raadsleden.

Argumenten
Bij de inzet van fractievertegenwoordigers wordt er van uitgegaan dat de
fractievertegenwoordigers in de plaats van de raadsleden worden ingezet. De fractie
GroenLinks heeft mevrouw Schmidt aangewezen als zijn nieuwe
fracti evertege nwoo rd g e r.
i

Fractievertegenwoordigers mogen aan de raadsinformatieavonden en de
oordeelsvormende bijeenkomsten deelnemen en mogen schriftelijk technische vragen
stellen over de voor deze bijeenkomsten geagendeerde onderwerpen. Daarnaast kunnen
de fractievertegenwoordigers desgewenst participeren in projectcommissies en in door de
raad ingestelde werkgroepen.

Kanttekeníngen
Het ter zake bepaalde in de bij artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en
commissieleden behorende tabel IV.

Kosten en dekking
In de programmabegroting is reeds rekening gehouden met presentiegelden voor
fractievertegenwoordigers. Het voorstel leidt niet tot significante meerkosten of een
overschrijding van het beschikbare budget.
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Vervolgprocedure en planning
Na de benoeming/beëdiging is mevrouw Schmidt direct fractievertegenwoordiger, voor

de resterende raadsperiode 2018-2022.

Communicatie
n.v.t.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
n.v.t

Bijlagen ter informatie
n.v,t.

HET PRESIDIUM VAN DE RAAD VAN WAALRE,

Namens d

r

W,A. Ernes
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