Raadsvoorstel
Voorstelnummer: 2018-071

Houten, 20 november 2018

Benoeming nieuw commissielid GroenLinks

Beslispunten:
1. De heer J. Romijn te benoemen als commissielid voor de fractie van GroenLinks.

Samenvatting
Artikel 5 lid 4 van de Verordening Rondetafelgesprekken geeft aan dat de raad,
commissieleden, niet zijnde raadslid kan benoemen en ontslaan. De fractie van GroenLinks
draagt de heer J. Romijn voor, voor benoeming.

Aanleiding
De fractievoorzitter van de GroenLinks fractie heeft de griffie bericht dat de heer Jeroen
Romijn voor de fractie als commissielid gaat optreden en heeft verzocht om zijn benoeming
voor te bereiden.

Doel van dit voorstel
Voorzien in de verdere bemensing van de fractie van GroenLinks.

Argumenten per beslispunt
Artikel 5 lid 3 van de Verordening biedt de mogelijkheid om commissieleden te benoemen
danwel te ontslaan. De heer Romijn heeft op de kandidatenlijst voor GroenLinks gestaan bij
de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Participatie
Niet van toepassing.

Communicatie
De heer Romijn zal worden gevraagd zijn benoeming te aanvaarden en de eed of belofte af
te leggen. Commissieleden dienen zich te houden aan de (gedrags)regels die ook gelden
voor raadsleden.

Financiën
De Houtense Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden verklaart in
artikel 26 dat de gemeente er voor heeft gekozen een vergoeding uit te keren aan
commissieleden per bijgewoonde vergadering.
De commissieleden krijgen vanwege het papierloos werken een tablet in bruikleen en
toegang tot het besloten deel van iBabs.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Voortgang
Niet van toepassing.

Evaluatie
Niet van toepassing.
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Onderwerp:

2 - 3
Meegezonden bijlagen bij dit voorstel
Geen
Digitale bijlagen bij dit voorstel
Geen
Zaaknummer
18CV000481
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De griffier

W. van Zanen
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Raadsbesluit

Beslispunten
De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van de griffier d.d. 20 november 2018 gelezen en
besluit:
1. De heer J. Romijn te benoemen als commissielid voor de fractie van GroenLinks
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 11 december 2018.
De raad van de gemeente Houten,
de griffier,
de voorzitter,

,van Zanen

W.M. de Jong

gem eente
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