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Benoeming duo-commissielid GroenLinks H.P. Faber in de
commissie Grondgebied.

Korte inhoud voorstel
GroenLinks draagt de heer H.P. Faber voor als duo commissielid in de commissie
Grondgebied.
1. Aanleiding
Als gevolg van het vertrek van twee raadsleden uit de fractie van GroenLinks en
de benoeming van 1 nieuw raadslid, is er ruimte voor het benoemen van 1 duo
commissielid. De fractie van GroenLinks draagt als duo commissielid in de
commissie grondgebied voor de heer H.P. Faber met ingang van 19 februari
2015.

2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten
GroenLinks heeft op grond van het RvO artikel 55 lid 3 recht op 1 duo
commissielid. worden benoemd in
RvO artikel 55
1. Van fracties bestaande uit vier of minder leden, mag per raadscommissie
één persoon zitting nemen.
2. Van fracties bestaande uit vier of meer leden, mogen per raadscommissie
twee leden zitting nemen.
3. Verder hebben fracties bestaande uit drie of minder leden het recht duocommissieleden aan te wijzen, tot een maximale som van raadleden en
duo-commissieleden van vier. De gemeenteraad benoemt de leden van
de raadscommissie en de duo-commissieleden gelijktijdig, waarna de
duo-commissieleden beëdigd worden.
3. Financiële aspecten/risico’s
Duo commissieleden ontvangen presentiegelden per vergadering en voor dat
doeleinde is een budget gereserveerd.
4. Communicatie aspecten
De benoeming van de heer H.P. Faber zal deel uit maken van een persbericht
over alle benoemingen tijdens de raad van 19 februari. Tevens wordt zijn
benoeming vermeld op het RIS en de gemeentelijke website.

5. Voorstel
De raad wordt voorgesteld de heer H.P. Faber te benoemen als duo commissielid
in de commissie grondgebied.

6. Uitvoering
De griffie zal de wijziging in bezetting van leden in de commissies aanpassen.

A. Emmens

, voorzitter.

K.A. van der Pas

, griffier.

De raad der gemeente Bloemendaal;

b e s l u i t:
Te benoemen tot duo commissielid in de commissie grondgebied de heer
H.P. Faber (GroenLinks).
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 19 februari 2015

, voorzitter

, griffier

Besluit raad: aangenomen
Stemmen voor: unaniem
Stemmen tegen:
Afwezig: geen

