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Samenvatting
Door het vertrek van mevrouw Straathof als raadslid heeft de fractie PVDA opnieuw gekeken naar het
lidmaatschap van de commissies. De fractie draagt mevrouw A. Goeman-Goselink voor als commissielid
Samenleving. Tevens zal de heer Sijmen Versluijs het voorzitterschap van de fractie op zich nemen, zodra hij
is benoemd en geïnstalleerd als raadslid.
In dit voorstel zijn deze wijzigingen verwerkt.
Besluit om
l.In te stemmen met de voordracht van mevrouw A. Goeman-Goselink als lid van de raadscommissie
Samenleving.
2. In te stemmen met de voordracht van de heer S. Versuijs als vast lid en als plv. aanvullend lid (financieel
specialist) van de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken (FAZ)
Inleiding
Door het vertrek van mevrouw Straathof als raadslid heeft de fractie PVDA opnieuw gekeken naar het
lidmaatschap van de commissies.
De fractie draagt mevrouw A. Goeman voor als commissielid Samenleving. De fractie krijgt hierdoor 3
leden voor de raadscommissie Samenleving en een lid voor de commissie Ruimte. Voor elk van deze
commissies heeft de fractie daarnaast een plaatsvervangend lid.
De fractie past hierbij de regel toe dat zij 2 raadszetels een daarmee 4 commissieleden mag aanwijzen voor
de commissies Ruimte en Samenleving, waarbij fracties vrij zijn te bepalen wie in welke commissie zit en of
het lid al dan niet raadslid is.
Mevrouw A. Goeman-Goselink is woonachtig in Beuningen en staat op de kandidatenlijst 2014-2018 van de
PvdA. In verband met de afwezigheid van Mevrouw A. Goeman-Goselink op 9 juni zal eedaflegging op een
nader te bepalen moment door de raadsvoorzitter plaatsvinden.
Een fractievoorzitter is vast lid van de commissie FAZ. Ook dit wordt in dit voorstel geregeld. Overigens,
wie de fractievoorzitter is, is aan de fractie zelf. Hierover hoeft de raad niet te
besluiten. Mevrouw Straathof was ook plv. financieel specialist en deze rol gaat de heer Versluijs
overnemen.

Beoogd effect
Op basis van voordracht regelen van lidmaatschappen.
Argumenten
1. fracties.
De raad dient te besluiten tot het wijzigen van de bezetting van de raadscommissies

op voordracht van

Dit is geregeld in artikel 4 (samenstelling) lid 1 b, te weten, de raadscommissie Ruimte en de
raadscommissie Samenleving bestaat ieder uit maximaal 22 leden, het gezamenlijk totaal van de twee
raadscommissies bedraagt echter niet meer dan 42 leden. Elke fractie mag twee maal zoveel leden
voordragen als dat de fractie zetels in de raad heeft. Binnen dit maximum is de fractie vrij om te bepalen of
de plaats wordt bezet door een raadslid dan wel niet-raadslid.

2. De raad dient te besluiten tot het wijzigen van de bezetting van de raadscommissies
fracties.

op voordracht

van

Het lidmaatschap van de commissie FAZ is geregeld in artikel 4 lid la. van de verordening op de
raadscommissies waarin is verwoord dat een vast lid van de commissie fractievoorzitter is.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiën
n.v.t.
Tijdspad
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Evaluatie
n.v.t.
Bijlagen
Geen.

Amresh Dewkalie,
Griffier

Carol van Eert,
Voorzitter

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 9 junL2ûi5.

De griffier,

de voorzitter
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