Raadsvoorstel
Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer:

Sliedrecht, 31 maart 2014

Onderwerp:
Onderzoek geloofsbrieven van burgerraadsleden
Beslispunten
toe te laten als niet-raadslid (burgerraadslid) van de gemeente Sliedrecht: mevrouw A.W. de MulDonker (SGP-ChristenUnie), de heren P.H.G. van Meeuwen (SGP-ChristenUnie), J. Loeve (PRO
Sliedrecht), V.E. Prins (CDA), J.L. de Vries (CDA), B. van der Plas (PvdA), R. Bijderwieden (VVD),
F.M. van Tilborg (VVD).
Samenvatting
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 kunnen opnieuw de burgerraadsleden van de
gemeenteraad van Sliedrecht worden benoemd.
Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:
• Financiële kaders
n.v.t.
•

Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders
Artikel V4 van de Kieswet (geloofsbrieven) en artikel 19a van het RvO Gemeenteraad 2012
(benoeming van burgerraadsleden en hun rechten).

•

Tijdspad, monitoring en evaluatie mb.t. voorgesteld raadsbesluit
n.v.t.

Externe communicatie
Benoemingen vermelden bij de nevenfuncties van de betreffende raadsleden.
Presidium van de gemeenteraad van Sliedrecht,
De secretaris,
De voorzitter,

A. Overbeek

drs. A.P.J. van Hemmen
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Concept Raadsbesluit

zaaknummer:

Onderwerp:
Onderzoek geloofsbrieven van burgerraadsleden

De raad van de gemeente Sliedrecht;
gezien het voorstel van het presidium d.d. 31 maart 2014;
Gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrieven van de door de fracties SGPChristenUnie, PRO Sliedrecht, CDA, PvdA en VVD als niet-raadsleden (burgerraadsleden) van de
raad van de gemeente Sliedrecht voorgedragen personen;
Overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde heeft bevonden;
Gelet op de Gemeentewet en het Reglement van Orde Raad 2012.

Besluit:
toe te laten als niet-raadslid (burgerraadslid) van de gemeente Sliedrecht:
mevrouw A.W. de Mul-Donker (SGP-ChristenUnie), de heren P.H.G. van Meeuwen (SGPChristenUnie), J. Loeve (PRO Sliedrecht), V.E. Prins (CDA), J.L. de Vries (CDA), B. van der Plas
(PvdA), R. Bijderwieden (VVD), F.M. van Tilborg (VVD).

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 8 april 2014.

De griffier,

De voorzitter,

A. Overbeek

drs. A.P.J. van Hemmen

