Besluit van de raad van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de
Verordening tot wijziging van de Organisatieverordening van de
gemeenteraad gemeente Barneveld
Nummer 20-03
De raad van de gemeente Barneveld;
gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 6 januari 2020; nummer 20-03;
gelet op artikel 16 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Organisatieverordening van de gemeenteraad
gemeente Barneveld

Artikel I Wijzigingen
A. In artikel 7, tweede lid, wordt de verwijzing naar ‘artikel 4a, tweede lid’ vervangen door: artikel
6, tweede lid.

B. Na artikel 7 wordt een artikel 7a ingevoegd dat luidt als volgt:

Artikel 7a Tijdelijke vervanging commissieleden
1. In geval van zwangerschap en bevalling of langdurige ziekte kan een commissielid tijdelijk
ontslag nemen.
2. De voorzitter verleent het tijdelijk ontslag op verzoek van het commissielid voor de duur van
16 weken. De voorzitter kan op verzoek ten hoogste tweemaal verlenging van het tijdelijk
ontslag verlenen, steeds voor de duur van maximaal 16 weken. De voorzitter kan voor een
verzoek tot tijdelijk ontslag of verlenging daarvan een verklaring van een arts of verloskundige
verlangen.
3. In geval tijdelijk ontslag is verleend aan een commissielid, kan de raad op voordracht van de
betreffende fractie een vervangend commissielid benoemen. Het vervangende commissielid
treedt voor de duur van de vervanging in alle rechten en plichten van het commissielid aan
wie tijdelijk ontslag is verleend.
4. Het vervangende lidmaatschap eindigt van rechtswege na verloop van de vervangingsduur
dan wel de verlenging ervan. Het commissielidmaatschap van degene die tijdelijk ontslag
heeft gekregen herleeft van rechtswege na verloop van het tijdelijke ontslag dan wel de
verlenging ervan.
5. Artikel 6 lid 2, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing op het te benoemen vervangend
commissielid.

C. In artikel 16, tweede lid, wordt de verwijzing naar ‘artikel 9’ vervangen door: artikel 14.

D. In artikel 17, tweede en derde lid, worden de verwijzingen naar ‘artikel 10’ vervangen door:
artikel 14.

Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 11 februari 2020 en werkt terug tot en met 5 februari 2020.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 februari 2020.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

