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Onderwerp

Benoeming burgerraadslid

Gevraagde beslissing

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de
benoeming van mevrouw Y. Gheribi-Smit voor de fractie van de
SP, waarmee mevrouw Gheribi na het afleggen van de of de
belofte kan deelnemen aan de voorronden van de
raadsavonden.

Bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd.

Inleiding en probleemstelling

In de huidige werkwijze van de gemeenteraad is gekozen voor
het behandelen van onderwerpen in de voorronden in drie
parallelle sessies tijdens de raadsavond. Deze werkwijze vraagt
om meer menskracht tijdens de voorronden. De fractie van de
SP verzoekt de gemeenteraad om mevrouw Gheribi-Smit te
benoemen tot burgerraadslid.

Oplossing

Om iedere fractie in de gelegenheid te stellen elke voorronde
voldoende te kunnen bemensen kunnen fracties leden van hun
kandidatenlijst voordragen voor benoeming als burgerraadslid.
De burgerraadsleden vervullen tijdens de voorronde eenzelfde
functie als de raadsleden. Alvorens de door de raad benomende
burgerraadsleden kunnen deelnemen aan de besprekingen van
de voorronden leggen zij de eed of de belofte af.

Meetbare doelstellingen/output

Voldoende bemensing tijdens de voorronde van de
raadsavonden.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Bijlage: besluit

de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
gehoord het verzoek van de fractie van de SP d.d. 29 mei 2012,
b e s l u i t:
in te stemmen met de benoeming van mevrouw Y. Gheribi-Smit tot burgerraadslid, waarmee mevrouw
Gheribi na het afleggen van de eed of de belofte kan deelnemen aan de voorronden van de
raadsavonden.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 19 juni 2012
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de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange

