Wijzigingsverordening werkgeverscommissie 2015
De raad van de gemeente Druten;
besluit
vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Werkgeverscommissie 2015.
Artikel I Wijziging verordening
De verordening Werkgeverscommissie 2015 wordt gewijzigd als volgt:
(In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief
gezet. In de ‘nieuwe tekst’ zijn de nieuwe woorden en leestekens vet gedrukt.)
A. Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst
Artikel 2 Samenstelling
werkgeverscommissie
1. De werkgeverscommissie bestaat uit ten
minste drie fractievoorzitters, te benoemen
door en uit de gemeenteraad, afkomstig
uit de coalitie en de oppositie, voor de
duur van de zittingsperiode van de raad;
2. Indien de gemeenteraad niet heeft
bepaald wie voorzitter en
plaatsvervangend voorzitter van de
commissie is, kiest de commissie deze uit
haar midden;
3. Het lidmaatschap van de
werkgeverscommissie eindigt: a. op eigen
verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk
mededeling aan de raad; het ontslag gaat
in als de opvolger door de raad is
benoemd; b. indien het lid aftreedt als
voorzitter van de fractie; c. indien de raad
van oordeel is dat het lid niet langer
geschikt is de functie van lid van de
werkgeverscommissie te vervullen.
4. De voorzitter van de raad kan worden
uitgenodigd om in de vergadering van de
werkgeverscommissie aanwezig te zijn en
eventueel op te treden als informant.

Nieuwe tekst
Artikel 2 Samenstelling
werkgeverscommissie
1. De werkgeverscommissie bestaat
uit ten minste drie leden, te
benoemen door en uit de
gemeenteraad, afkomstig uit de
coalitie en de oppositie, voor de duur
van de zittingsperiode van de raad;
2. Indien de gemeenteraad niet heeft
bepaald wie voorzitter en
plaatsvervangend voorzitter van de
commissie is, kiest de commissie deze uit
haar midden;
3. Het lidmaatschap van de
werkgeverscommissie eindigt: a. op eigen
verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk
mededeling aan de raad; het ontslag gaat
in als de opvolger door de raad is
benoemd; b. indien het lid aftreedt als
voorzitter van de fractie; c. indien de raad
van oordeel is dat het lid niet langer
geschikt is de functie van lid van de
werkgeverscommissie te vervullen.
4. De voorzitter van de raad kan worden
uitgenodigd om in de vergadering van de
werkgeverscommissie aanwezig te zijn en
eventueel op te treden als informant.

Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot
en met 1 oktober.
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 26
september 2019.
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