Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 5
Voorstel tot instellen van een vaste commissie
voor onderzoek geloofsbrieven

AAN DE RAAD

Samenvatting
Voorgesteld wordt om over te gaan tot het instellen en bemensen van een vaste commissie voor het
onderzoek van de geloofsbrieven voor de nieuwe raadsperiode 2018-2022.

Inleiding
Wanneer er een nieuw raadslid, nieuwe fractievertegenwoordigers of een nieuwe wethouder wordt
benoemd, dienen zijn/haar geloofsbrieven te worden onderzocht. De huidige werkwijze is dat dan
eerst een commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven uit de raad wordt benoemd, de
vergadering wordt geschorst voor het verrichten van onderzoek en na heropening van de
vergadering over de bevindingen aan de raad wordt gerapporteerd. Op basis van die bevindingen
besluit de raad tot toelating van een lid van de raad of benoeming van een fractievertegenwoordiger
of benoeming van een wethouder. De huidige werkwijze kan efficiënter worden geregeld door een
permanente commissie voor onderzoek geloofsbrieven in te stellen.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
De Kieswet, Gemeentewet en Verordening op de vergaderingen en organisatie van de
werkzaamheden van de gemeenteraad van Aalten.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Artikel 3.1. van de Verordening op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de
gemeenteraad van Aalten schrijft voor dat de raad, in verband met het onderzoek van de
geloofsbrieven een commissie instelt, bestaande uit drie raadsleden.
Met dit voorstel wordt beoogd om vooraf duidelijkheid te creëren omtrent de samenstelling van de
commissie van onderzoek van geloofsbrieven, zodat deze commissie voorafgaand aan de
betreffende raadsvergadering het onderzoek naar de geloofsbrieven kan doen. De raadsvergadering
wordt daardoor ook publiekvriendelijker omdat een schorsing niet nodig is.
Voor het geval dat één van de leden van de commissie, bij het onderzoeken van de documenten,
verhinderd blijkt te zijn, wordt geadviseerd ook één of meerdere plaatsvervangend leden te
benoemen.
Voorgesteld wordt de in het ontwerp-besluit genoemde personen te benoemen als lid en
plaatsvervangend lid van de vaste commissie geloofsbrieven.
De eerste taak van de nieuwe commissie zal zijn het onderzoeken van de geloofsbrieven van de te
benoemen fractievertegenwoordigers.
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Alternatieve beleidskeuzes
Benoeming van de leden van de commissie tijdens een raadsvergadering.

Financiële consequenties
N.v.t

Participatie en Communicatie
N.v.t

Vervolgstappen inclusief tijdspad
N.v.t

Bijlagen
-

Concept-raadsbesluit

Aalten, 27 maart 2018

de griffier en de voorzitter gemeenteraad

M.A.J.B Fiering
Griffier

mr. A.B. Stapelkamp
voorzitter
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De raad van de gemeente Aalten
gelet op het voorstel van de griffier en de voorzitter d.d. 27 maart 2018;

gelet op het bepaalde in de Verordening op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden
van de gemeenteraad Aalten;

BESLUIT

1. voor de duur van de huidige zittingsperiode van de gemeenteraad een vaste commissie in te
stellen voor het onderzoeken van de geloofsbrieven van de raadsleden, de fractievertegenwoordigers en de wethouders;
2. de navolgende personen benoemen tot lid van de commissie:
a. mevrouw M.B.J, Rensink-Althof
b. de heer H.H. Navis
c. de heer J.F.J.A. van Geenen
3. de navolgende perso(o)n(en) te benoemen tot plaatsvervangend lid van de commissie:
a. de heer H.W. Hartemink
b. mevrouw Z.E. van Alstede
4. te bepalen, dat de benoeming tot lid of tot plaatsvervangend lid van de commissie onderzoek
geloofsbrieven vervalt, zodra het raadslidmaatschap tussentijds wordt beëindigd.

AALTEN, 3 april 2018
De Raad voornoemd,

De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

mr. A.B. Stapelkamp

