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Benoeming commissielid Middelen
Z/21/400046
INT/21/1052683
Ellen Hondelink-Rinsma, griffie
0316-595168
griffie@zevenaar.nl

1. Samenvatting
De fractie van GroenLinks heeft de heer K. (Koen) Godschalk voorgedragen voor benoeming tot lid van de
commissie Middelen. Er wordt voorgesteld de heer Godschalk als zodanig te benoemen.
2. Raadsvoorstel
De raad wordt voorgesteld:
De heer K. Godschalk per 30 september 2021 te benoemen tot lid van de raadscommissie Middelen.
3. Waarom naar de raad
In artikel vier (leden twee en drie) van de verordening op de raadscommissies 2018 is bepaald dat de leden
van de drie raadscommissies, op voordracht van de desbetreffende fracties, worden ontslagen en
benoemd door de gemeenteraad.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
De heer K. Godschalk benoemen als commissielid voor de commissie Middelen namens de fractie van
GroenLinks.
5. Argumenten en alternatieven
De heer Godschalk voldoet aan de formele vereisten voor het lidmaatschap (lidmaatschap van de
betreffende politieke partij, woonplaats, leeftijd en incompatibiliteiten) en is voorgedragen door zijn
fractie.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
n.v.t.
7. Klimaat en duurzaamheid
n.v.t.

8. Communicatie
Op de website van de gemeente Zevenaar wordt de samenstelling van de raadscommissies vermeld, voor
de commissie Middelen zal deze worden aangepast naar aanleiding van de benoeming van de heer
Godschalk.
9. Kosten, baten en dekking
n.v.t.

De griffier
Will van der Vlies

zaaknummer Z/21/400046

De burgemeester
Lucien van Riswijk

pagina 2 van 3

Raadsbesluit
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer

Benoeming commissielid Middelen
Z/21/400046
INT/21/1052683

De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende dat het volgens de verordening op de raadscommissies 2018 mogelijk is om commissieleden
te benoemen;
gelet op artikel vier, leden twee en drie van de verordening op de raadscommissies 2019;
gelezen het voorstel van de voorzitter van de raad;
besluit:
De heer K. (Koen) Godschalk per 30 september 2021 te benoemen tot lid van de raadscommissie Middelen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 29 september 2021.

De griffier
W.M. van der Vlies

zaaknummer Z/21/399601

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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