Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 11a
Voorstel tot benoemen van mevrouw L.M.E.
Oonk tot lid van de werkgroep Werkwijze

AAN DE RAAD

Samenvatting
Voorgesteld wordt mevrouw L.M.E. Oonk (VVD) te benoemen tot lid van de werkgroep Werkwijze.

Inleiding
In het Plan van Aanpak Raad Aalten Klaar voor de toekomst is vastgelegd dat er nieuwe
werkgroepen worden ingesteld om verschillende opdrachten uit te werken. Een van de werkgroepen
is de werkgroep Kwaliteit. In het Plan van Aanpak is de opdracht van deze werkgroep nader
omschreven. Kortheidshalve wordt verwezen naar het Plan van Aanpak.
Vastgelegd is dat voor elke werkgroep maximaal 4 leden kunnen worden benoemd en dat de
werkgroepleden affiniteit hebben met hun thema en ook bereid zijn om hier voldoende tijd
beschikbaar voor te stellen.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Plan van Aanpak Raad Aalten Klaar voor de toekomst.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
In zijn vergadering van 18 december 2018 heeft de gemeenteraad 4 leden van de werkgroep
Werkwijze benoemd, waaronder de heer Eijkelkamp. De heer Eijkelkamp heeft onlangs ontslag
genomen als raadslid en is daarom geen lid meer van de werkgroep. De werkgroep Werkwijze heeft
dus een vacature.
De fractie van VVD heeft mevrouw L.M.E. Oonk voorgedragen als lid van de werkgroep Kwaliteit. Zij
is bereid tijd en energie in deze werkgroep te steken.
Voorgesteld wordt mevrouw Oonk te benoemen tot lid van de werkgroep Werkwijze.

Alternatieve beleidskeuzes
Niet van toepassing

Financiële consequenties
Niet van toepassing

Pagina 1 van 2

Participatie en Communicatie
Niet van toepassing

Vervolgstappen inclusief tijdpad
--

Bijlagen
--.

Aalten, 3 juni 2019

De griffier,

De voorzitter

M.A.J.B. Fiering

Mr. A.B. Stapelkamp

De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van de raad d.d. 3 juni 2019;
gelet op het Plan van Aanpak Raad Aalten Klaar voor de toekomst;

BESLUIT:

a. voor de duur van de huidige zittingsperiode van de gemeenteraad mevrouw L.M.E. Oonk (raadslid
namens de VVD) te benoemen tot lid van de werkgroep Werkwijze;
b. te bepalen, dat de benoeming vervalt, zodra het raadlidmaatschap tussentijds wordt beëindigd.

AALTEN, 11 juni 2019
De Raad voornoemd,

De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

De Voorzitter,

mr. A.B. Stapelkamp

