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Diverse benoemingen van de heer P.M. Puik

Vo o rg esteld besluit

De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:
1.

2.
3.

V anaf 27 septem ber 2016 de heer P.M. Puik, wonende te Dordrecht, Paul
Krugerstraat 28, 3312 ES, voor de resterende duur van de raadsperiode toe te
laten tot lid van de Raad;
De heer P.M. Puik te benoemen als lid van de Auditcom m issie;
De heer P.M. Puik te benoemen als plaatsvervangend lid van het Presidium.

Sam en vattin g

U wordt gevraagd de heer P.M. Puik met ingang van 27 septem ber 2016 voor de
resterende duur van de raadsperiode toe te laten tot lid van de Gemeenteraad van
Dordrecht. Tevens w ordt u gevraagd hem te benoemen als lid van de
Auditcom m issie en als plaatsvervangend lid van het Presidium . De heer Puik volgt
hiermee de heer B. G üler op.
Inleiding

De heer B. G üler heeft aangegeven zijn raadslidm aatschap van de Gemeenteraad te
beëindigen. De fractie PvdA draagt de heer P.M. Puik voor als zijn opvolger.
Doelstelling

Door het benoemen van de heer Puik wordt het aantal raadsleden voor de fractie
PvdA gecom pleteerd. Tevens dient door deze wisseling een aantal benoemingen
herzien te worden.
K anttekeningen en risico's

Geen.
Kosten en dekking

Aan dit raadsvoorstel zijn geen extra kosten verbonden.
D u urzaam h eid

Niet van toepassing.
Co m m un ica tie

Het besluit wordt kenbaar gem aakt via de gem eentelijke website en de digitale
raadsnieuwsbrief.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Een fatale beslisdatum is bij dit voorstel niet van toepassing, m aar met het oog op
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het vertrek van de heer B. Güler is besluitvorming op 27 september 2016 wel
gewenst.
Bijlagen

Ontwerp besluit
Het Presidium van de gem eenteraad van Dordrecht,
de griffier,
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de voorzitter,

