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Betreft

Diverse benoemingen mevrouw S.J. Greve

Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:
1) Mevrouw S.J. Greve te benoemen tot lid van het Presidium en de
Auditcommissie;
2) Mevrouw S.J. Greve aan te wijzen als lid van de Drechtraad;
3) Het stemgewicht van mevrouw S.J. Greve in de Drechtraad vast te stellen op 12
en dat van de fractie Beter voor Dordt op 148.
Samenvatting
Mevrouw S.J. Greve is uit de fractie van Beter Voor Dordt getreden en gaat als
eenmansfractie door. Als gevolg hiervan dient zij tot lid van het Presidium en tot lid
van de Auditcommissie te worden benoemd en dient het stemgewicht in de
Drechtraad van de fractie Beter Voor Dordt en de nieuwe eenmansfractie te worden
vastgesteld.
Inleiding
Op 4 juli 2017 heeft mevrouw S.J. Greve, raadslid namens Beter Voor Dordt, de
voorzitter van de raad medegedeeld dat zij zich terugtrekt uit de fractie Beter Voor
Dordt en dat zij als eenmansfractie doorgaat.
Doelstelling
Het bovenstaande impliceert dat er benoemingen moeten plaatsvinden in het
Presidium en de Auditcommissie en mevrouw Greve dient te worden aangewezen als
lid van de Drechtraad. Voor laatstgenoemd orgaan moet ook het stemgewicht voor
de fractie Beter voor Dordt en de nieuwe eenmansfractie worden vastgesteld.
Kanttekeningen en risico's
Geen.
Kosten en dekking
Aan dit raadsvoorstel zijn geen extra kosten verbonden.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Communicatie
Het besluit wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website en de digitale
raadsnieuwsbrief.
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Tijdspad, vervolg en evaluatie
Om mevrouw Greve in de Drechtraad van 5 september aanstaande als lid te kunnen
verwelkomen, is besluitvorming nodig in de raadsvergadering van 29 augustus
2017.
Bijlagen
Ontwerp besluit
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