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Samenvatting
Mw. Elly Lubbers (D66) heeft ontslag genomen als commissielid Samenleving en de fractie D66 draagt voor
de vacature een nieuw lid voor, te weten mevrouw Leonie Oor-Jansen._______________________________
Besluit om
1. Artikel 4 lid 5 van de verordening op raadscommissies gemeente Beuningen als volgt te wijzigen,
“ 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 lid mag
voordragen”.
2. In te stemmen met de voordracht van mevrouw Leonie Oor-Jansen als lid van de raadscommissie
_______Samenleving._________________________________________________________________________
Inleiding
Mw. Elly Lubbers (D66) heeft ontslag genomen als commissielid Samenleving en de fractie D66 draagt
voor de vacature een nieuw lid voor, te weten mevrouw Leonie Oor-Jansen. Merouw Oor-Janssen woont in
Weurt en staat niet op de kandidatenlijst van D66 t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Twee keer
per raadsperiode kan een fractie een commissielid benoemen die niet op de kandidatenlijst heeft gestaan
(een zogenaamd buitengewoon lid). De fractie D66 heeft echter al 2 keer gebruikt gemaakt van deze
mogelijkheid. Na overleg met de andere fracties uit de raad stelt de fractie D66 voor om het aantal maal
dat een fractie een buitengewoon lid kan benoemen te wijzigen van 2 naar 6. Andere fracties hebben
hiermee ingestemd.
Hierdoor kan mevrouw Leonie Oor-Jansen worden benoemd als (buitengewoon) commissielid. Als de raad
instant met de voordracht, zal tijdens de raadsvergadering eedaflegging plaatsvinden.
Beoogd effect
Conform de regels voorzien in vacatures in commissies.
Argumenten
2. 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 nietraadslid 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 twee keer in de totale raadsperiode een buitengewoon lid mag
voordragen.
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