AMENDEMENT
Voorstel nr. 11 (20rb000096)
Onderwerp/ontwerpbesluit:
Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2020
seniorenconvent
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 10 november 2020

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
Artikel 7 Het seniorenconvent
1. De raad heeft een seniorenconvent.
2. Het seniorenconvent bestaat uit:
a. de raadsvoorzitter;
b. de fractievoorzitters van de in de raad vertegenwoordigde fracties.
3. Elke fractievoorzitter kan een lid van de raad uit zijn fractie aanwijzen, die hem bij
afwezigheid in het seniorenconvent vervangt.
4. De raadsvoorzitter is voorzitter van het seniorenconvent, tenzij de leden onderling
anders bepalen.
5. Het seniorenconvent heeft tot taak:
a. een vertrouwelijk klankbord te zijn voor de raadsvoorzitter/burgemeester over zijn
functioneren;
b. vertrouwelijke zaken te bespreken die niet binnen het reguliere reglement van orde vallen;
c. vertrouwelijk te reflecteren over het functioneren en verbeteren van de raad als geheel.
6. De raadsgriffier is in elke vergadering van het seniorenconvent aanwezig en stelt een besloten
besluitenlijst op.
7. Het seniorenconvent komt in ieder geval eenmaal per jaar bijeen en kan daarnaast bijeen komen
op voorstel van één van de leden.
8. De bijeenkomsten van het seniorenconvent zijn niet openbaar.
9. De voorzitter kan voorstellen om de secretaris of een specifiek betrokken lid van het
college voor het seniorenconvent uit te nodigen. De leden beslissen over dit voorstel.
in:
Artikel 7 Het seniorenconvent
1. De raad heeft een seniorenconvent.
2. Het seniorenconvent bestaat uit:
a. de raadsvoorzitter;
b. de fractievoorzitters van de in de raad vertegenwoordigde fracties.
3. De raadsvoorzitter is voorzitter van het seniorenconvent, tenzij de leden onderling
anders bepalen.
4. Het seniorenconvent heeft tot taak:
a. een vertrouwelijk klankbord te zijn voor de raadsvoorzitter/burgemeester over zijn
functioneren;
b. vertrouwelijke zaken te bespreken die niet binnen het reguliere reglement van orde vallen;
c. vertrouwelijk te reflecteren over het functioneren en verbeteren van de raad als geheel.
5. De raadsgriffier is in elke vergadering van het seniorenconvent aanwezig en stelt een besloten
besluitenlijst op.

6. Het seniorenconvent komt in ieder geval eenmaal per jaar bijeen en kan daarnaast bijeen komen
op voorstel van één van de leden.
7. De bijeenkomsten van het seniorenconvent zijn niet openbaar.
8. De voorzitter kan voorstellen om de secretaris of een specifiek betrokken lid van het
college voor het seniorenconvent uit te nodigen. De leden beslissen over dit voorstel.
Toelichting:
Gelet op het vertrouwelijke karakter van het seniorenconvent, zie vooral het vijfde lid van dit artikel
(volgens nummering in voorstel), geldt al geruime tijd als afspraak, dat de fractievoorzitters zich bij afwezigheid niet kunnen laten vervangen.
Dit amendement legt deze geldende afspraak vast in het Reglement van orde politieke avond
gemeente Overbetuwe door het laten vervallen van artikel 7, derde lid.
Ondertekening en naam:
PvdA, Elbert Elbers
BOB, Dia Vennis
GBO, Henk Vreman

Dit amendement is: aangenomen / verworpen in de vergadering van: 10-11-2020
Stemverhouding:

……………………
drs. D.E. van der Kamp
griffier

Fracties voor:

Fracties tegen:

CDA (9) …………………..
GBO (3)………………...
D66 (3)………………...
VVD (3)………………...
BOB (1)
PvdA (2)………...
CU (1)………………...

GL (4)………………….
………………………….
………………………….
………………………….

…………………………
R.P. Hoytink-Roubos
voorzitter

………………………….
………………………….

