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Samenvatting
Met het ontslag van Floris Makaske is er bij de WD een vacature voor de commissie Samenleving ontstaan. De
WD heeft hiervoor Erwin Rengers als buitengewoon lid van de commissie Samenleving voorgedragen.
BN&M draagt Robin Arians voor als buitengewoon lid van de commissie Ruimte. Hij neemt de plaats in van
Floris Mars, die ontslag heeft genomen.___________________________________________________________
Besluit om
1. in te stemmen met de benoeming van de heer E.A.W. Rengers (WD) als lid van de commissie
Samenleving.
2. in te stemmen met de benoeming van de heer R.A. Arians (Beuningen Nu 8ĩ Morgen) als lid van de
commissie Ruimte.
3. In te stemmen met de benoeming van de heer S. Versluijs (PvdA) als lid van de commissie Samenleving.
Inleiding
De fractie van de WD draagt Erwin Rengers voor als commissielid voor de commissie Samenleving en
BN&M draagt Robin Arians voor als commissielid voor de commissie Ruimte. Erwin Rengers vervangt Floris
Makaske, die eerder ontslag heeft genomen als commissielid, en Robin Arians komt in de plaats van Floris
Mars, die eveneens ontslag heeft genomen als commissielid.
De heer Rengers en de heer Arians staan niet op de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018 van respectievelijk de WD en BN&M.
Zes keer per raadsperiode kan een fractie een commissielid benoemen dat niet op de kandidatenlijst heeft
gestaan (een zogenaamd buitengewoon lid). WD en BN&M hebben nog geen gebruik gemaakt van het
benoemen van buitengewone raadsleden in deze raadsperiode.
Als de raad instemt met de voordrachten, zullen beiden in de raadsvergadering van 12 maart 2019 de
belofte afleggen.
Vanwege de vacature ontstaan door het vertrek van mw. T. Peters-Duits zal de heer S. Versluijs het
lidmaatschap van de commissie Samenleving vervullen.
Beoogd effect
Conform de regels voorzien in vacatures in commissies.
Argumenten
1. De raad dient te besluiten tot het wijzigen van de bezetting van de raadscommissies op voordracht van
de fracties.
Dit is geregeld in artikel 4 (samenstelling) lid 3 en 5 (van de Verordening):
3.
Een aanvullend lid zoals bedoeld in lid 1 a en een lid als bedoeld in lid 1 b kan zowel raadslid als niet-raadslid zijn. De artikelen
10, 11,12, 13, 14 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een lid van een raadscommissie, met dien
verstande dat in afwijking van artikel 14 van de Gemeentewet het commissielid niet zijnde raadslid de eed of belofte ook bij de
voorzitter van de gemeenteraad kan afleggen buiten de vergadering. De in het eerste lid onder b en c genoemde leden dienen
daarnaast tijdens de laatste verkiezingen van de raad geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van de fractie.

[...]

In afwijking van het bepaalde in artikel 4 derde lid kan de raad buitengewone leden benoemen, met dien verstande dat een
fractie maximaal zes keer in de totale raadsperiode een buitengewoon bd mag voordragen.

4. De benoemingen voldoen aan de Verordening op de raadscommissies 2010.
Kanttekeningen
geen
Financiën
n.v.t.
Tijdspad
De beëdiging van een benoemd commissielid, voor zover hij geen raadslid is, vindt zo mogelijk plaats in de
raadsvergadering, direct na de benoeming. Bij afwezigheid zal het commissielid zo snel mogelijk na de
benoeming de eed of belofte bij de voorzitter van de gemeenteraad afleggen.
Duurzaamheid
n.v.t.
Communicatie
De namen en contactgegevens van de commissieleden worden gepubliceerd op de website van de
gemeenteraad.
Evaluatie
n.v.t.
Bijlagen
geen

De raad,
Amresh Dewkalie
griffier

Daphne Bergman
voorzitter

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 12 maart 2019.
de voorzitter,
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