RAADSVERGADERING d.d. 1 februari 2018
Zaaknummer

Z-18-015300

Voorstelnummer

DOC-18-047141

Onderwerp

Benoeming commissielid

Agendapunt

A.6

Portefeuillehouder(s)

Frank Streng

Afdelingshoofd(en)
Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van de griffier d.d. 25 januari 2018;
gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;
overwegende dat de raad op voordracht van de fracties commissieleden benoemt en dat door de
fractie CDA mevrouw S. Schouten-Spijkerman wordt voorgedragen;
besluit
mevrouw S. Schouten-Spijkerman te benoemen tot raadscommissielid van de fractie CDA.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 1 februari 2018.

De griffier,

De voorzitter,
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Ter besluitvorming
Voorstel van de griffier d.d. 25 januari 2018
Onderwerp
Benoeming nieuw commissielid.

Aanleiding
In de raadsvergadering van 13 juli 2017 is besloten dat voor een commissielidmaatschap niet meer
vereist is dat leden tijdens de laatste verkiezingen van de raad geplaatst waren op de
kandidatenlijst van de fractie die de voordracht voor de benoeming doet. Zeven fracties maakten
hier reeds gebruik van; thans maakt ook de fractie CDA gebruik van de ruimte.

Voorstel
Voorgesteld wordt om mevrouw Schouten-Spijkerman te benoemen.

Beoogd resultaat
Met het voorstel wordt bereikt dat ook de fractie CDA haar mogelijkheid om zich voor te bereiden
op de besluitvorming in de raad uitbreidt. De benoeming leidt ertoe dat mw. Schouten-Spijkerman
namens haar fractie kan deelnemen aan de oriënterende en meningvormende vergadering.

Argumenten
--

Kanttekeningen
In tegenstelling tot hetgeen voor raadsleden en wethouders geldt, vindt geen geloofsbrieven- resp.
benoembaarheidsonderzoek plaats. Het is een verantwoordelijkheid van de fracties om zelf te
onderzoeken of hun kandidaten voldoen aan de voorwaarden die de verordening stelt (art. 4, vierde
lid van de Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2016 verwijst naar de
overeenkomstige toepassing van de artikelen 10-13 Gemeentewet).

Financiën
Commissieleden hebben recht op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en overige
faciliteiten die voortvloeien uit het commissielidmaatschap.

Uitvoering/evaluatie
--

Communicatie
Er zal een persbericht worden aangeboden. Op de site zal het commissielid toegevoegd worden
waarbij evt. nevenfuncties vermeld worden.

Bijlagen
--
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