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Te nemen besluit
1. De heer Morsink te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Aangezien er een afsplitsing heeft plaatsgevonden, wordt er namens de nieuw ontstane fractie
een raadslid benoemd in de vertrouwenscommissie. Met dit besluit is iedere partij
vertegenwoordigd in de vertrouwenscommissie.
Argumentatie
1.1 Het is wenselijk dat uit iedere fractie een vertegenwoordiger plaatsneemt in de
vertrouwenscommissie;
1.2 Door een afsplitsing van een van de politieke partijen is er een extra fractie ontstaan.

Kanttekeningen en risico’s
De benoemingen kunnen door omstandigheden in de loop van de raadsperiode nog wijzigen.
Financiën
Er zijn geen financiële gevolgen.
VN-verdrag rechten van mensen met een beperking
Indien nodig worden er voorzieningen getroffen.

Communicatie
Het besluit wordt via de gebruikelijke wijze gepubliceerd en bekend gemaakt.
Initiatief, participatie en rol gemeente
Het betreft de uitvoering van de verordening vertrouwenscommissie benoeming,
klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester gemeente Berkelland 2019.
Planning en evaluatie
De benoemingen gelden (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen) voor de zittingsduur
van de raad.
Alternatieven
Niet van toepassing

In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0
stemmen voor,
stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

de griffier,

de voorzitter,

drs. J.A. Satijn.

drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering

:

30-08-2022

De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier van 30 augustus 2022;
besluit:
1. De heer Morsink te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30-08-2022
de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel
Onderwerp

:

diverse benoemingen

Voor wat betreft de taken en de samenstelling van de vertrouwenscommissie: zie hiervoor de geldende
verordening.

