Raadsvoorstel
Voorstelnummer: 2018-051

Houten, 4 september 2018

Vervullen vacatures gemeenteraad

Beslispunten:
1. Mevrouw J. Dubbink te benoemen als voorzitter van het Seniorenconvent;
2. benoemen tot lid van de commissie verbonden partijen: de heer W.G.L. Mossink.

Samenvatting
De voorzitter van het Seniorenconvent, de heer G. Zandbergen heeft te kennen gegeven
deze functie te willen neerleggen. Mevrouw J. Dubbink stelt zich kandidaat om hem op te
volgen.
De heer W.G.L Mossink heeft aangegeven de vacature in de commissie verbonden partijen
te willen invullen.

Doel van dit voorstel
Bijdragen aan de continuïteit van het functioneren van de gemeenteraad

Argumenten per beslispunt
Ad 1: Voorzitter Seniorenconvent
De heeft G. Zandbergen heeft op 27 augustus 2018 te kennen gegeven zijn functie
als voorzitter van het seniorenconvent te willen neerleggen.
Volgens artikel 5 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad is de plaatsvervangend voorzitter van de
raad, tevens de voorzitter van het seniorenconvent, tenzij de raad besluit af te wijken
van deze bepaling (artikel 47, tweede lid). Het seniorenconvent heeft op 4
september 2018 unaniem ingestemd met de voordracht van mevrouw Dubbink als
voorzitter van het seniorenconvent.
Ad. 2: Commissie verbonden partijen
De verordening op de commissie verbonden partijen bepaalt in artikel 3 dat de
commissie uit maximaal 5 leden bestaat. Dit kunnen zowel raads- als
commissieleden zijn waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige afspiegeling van
de raad. De commissie bestond vanaf de verkiezingen jongstleden maart, uit vier
leden. Door de benoeming van de heer Mossink is de commissie weer volledig
bemenst.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
Dit raadsvoorstel wordt op de gebruikelijke wijze openbaar gemaakt.

Financiën
Er zijn geen financiële consequenties aan dit raadsvoorstel verbonden.

Kanttekeningen
Door de benoeming van de heer Mossink in de commissie verbonden partijen, ontstaat er
een vacature bij rondetafelvoorzitters, er zijn dan nog acht leden. Vooralsnog is dit
voldoende en hoeft deze vacature nog niet opgevuld te worden.

Voortgang
N.v.t.
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Evaluatie
N.v.t.
Meegezonden bijlagen bij dit voorstel
Geen
Digitale bijlagen bij dit voorstel
Geen
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Raadsbesluit

Onderwerp
Vervullen vacatures gemeenteraad

Houten

Beslispunten
De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van de griffier d.d. 4 september 2018 gelezen en
besluit:

gemeente

Voorstelnummer: 2018-051

1. Mevrouw J. Dubbink te benoemen als voorzitter van het Seniorenconvent;
2. te benoemen tot lid van de commissie verbonden partijen: de heer W.G.L. Mossink.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 18 september 2018.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,
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Zanen
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