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U wordt voorgesteld in te stemmen met het onderstaand voorstel.

De voorzitter en

Raadsvoorste¡

Benoemen van de heer J.S. de Wit tot plaatsvervangend lid van de
raadscommissie

8 november 2016

de

A. M. van Beek n

voorzitter

Samenvattin voorstel
Aan de raad is separaat voorgesteld om de instellingsverordening raadscommissie Beemster 2010

zo te wijzigen dat het mogelijk is om per fractie twee plaatsvervangende leden van de commissie te

kunnen benoemen in plaats van één lid.

Vooruitlopend op de besluitvorming hierover en uitgaande van een positieve besluitvorming, heeft

de fractie van de WD de heer J.S. de Wit voorgedragen voor benoeming tot plaatsvervangend lid

van de raadscommissie.

Hiermee zou het aantal plaatsvervangende leden van deze fractie uitkomen op twee personen.

De voordracht van de heer De Wit voldoet aan de vereisten om voor benoeming in aanmerking te

komen zoals vastgesteld in lid 3 en 4 van artikel 4 van de i¡stellingsverordening.
Dit zijn dezelfde vereisten die ook gelden voor een benoeming tot raadslid met de aanvulling, dat na

de eerste 2 jaren na de installatie van de raad, voor dit lidmaatschap ook personen kunnen worden

benoemd die niet voorkomen op de kandidatenlijst van de laatstgehouden verkiezingen. Dit betreft

de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en de raad is op 27 maart 2014 geinstalleerd.

De heer De Wit staat niet op deze kandidatenlijst en komt in aanmerking voor de functie omdat de
genoemde 2 jaren zijn verstreken.

Uitgaande van een positieve besluitvorming over het voorstel tot het wijzigen van de verordening,

wordt u voorgesteld om de heer De Wit per de inwerkingtreding van deze wijziging, te benoemen tot
plaatsvervangend lid van de raadscommissie.

besluit:
De heer J.S. de Wit benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadscommissie per de

inwerkingtreding van de 2" wijziging van de instellingsverordening raadscommissie Beemster 2010
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