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Voorstel: Beslisnota benoeming burgerlid fractie CDA

Voorgesteld besluit raad
De raad wordt voorgesteld mevrouw Krone met ingang van 10 september 2018 te
benoemen tot burgerlid.
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Beslisnota voor de raad
Datum

27 augustus 2018

Openbaar
Onderwerp
Versienummer

Benoeming burgerlid fractie CDA
1

Portefeuillehouder
Informant
Afdeling
Telefoon
Email

n.v.t.
Annelie van der Poel
Raadsgriffie
(038) 498 2181
AM.van.der.Poel@zwolle.nl

Bijlagen

n.v.t.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1

Mevr. A.G.M. (Anneloes) Krone met ingang van 10 september 2018 te benoemen tot burgerlid voor
de fractie van het CDA.
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2

voorstel

Datum

27 augustus 2018

Toelichting op het voorstel

Inleiding
In het Reglement van Orde is de bepaling opgenomen dat elke fractie maximaal vier burgerleden voor
benoeming kan voordragen. Op verzoek van de fractie van het CDA wordt mevrouw A.G.M. (Anneloes)
Krone voorgedragen voor benoeming tot burgerlid.
Beoogd effect
Met dit voorstel wordt de benoeming van mevrouw Krone tot burgerlid beoogd. Burgerleden kunnen
namens hun fractie het woord voeren tijdens de vergaderingen van de informatieronde en debatronde
van het Raadsplein.
Argumenten
Kandidatenlijst
Om in aanmerking te komen voor benoeming als burgerlid dient de kandidaat tijdens de laatst
gehouden verkiezingen voor de gemeenteraad op de kandidatenlijst van de betrokken partij te hebben
gestaan. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 stond mevrouw Krone op plaats 11
van de kandidatenlijst van het CDA.
Eed of de gelofte
Alvorens zijn functie te aanvaarden legt het burgerlid, niet zijnde een raadslid ten overstaan van de
voorzitter van de raad de eed of de gelofte af overeenkomstig artikel 14 van de Gemeentewet.
Daarnaast zal deze een verklaring ondertekenen waarin hij / zij dit nogmaals verklaart. In deze
verklaring is tevens opgenomen dat een burgerlid zich overeenkomstig het genoemde in de
gedragscode voor de raad zal gedragen.
Onkostenvergoeding
Burgerleden ontvangen voor hun werkzaamheden een onkostenvergoeding. Het betreft de maximale
vaste onbelaste vergoeding conform de door de fiscus gehanteerde vrijwilligersregeling.
Nevenfuncties openbaar
Door het publiceren op de gemeentelijke website van een opgave van functies anders dan het
burgerlidmaatschap worden de nevenfuncties openbaar gemaakt.
Openbaarheid
Deze beslisnota is openbaar.
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besluit

Jaargang

2018

Kenmerk

47624

Onderwerp

Benoeming burgerlid fractie CDA

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d.

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 september 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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