Dordrecht
Aan

Gemeentebestuur

de gemeenteraad

Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Datum

14 september 2017

Ons kenmerk

GRIF/2017/1927482

Begrotingsprogramma Bestuur en Samenwerking
Betreft

Diverse benoemingen

Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:
1.

2.
3.

Vanaf 26 september 2017 de heer A.K. Hofman, wonende te Dordrecht, Prinses
Irenestraat 11, 3314 NM, voor de resterende duur van de raadsperiode toe te
laten tot lid van de Raad;
De heer PJ.T. Tiebosch te benoemen als lid van het CTOO;
De heer J.R.J. Reumers aan te wijzen als plaatsvervangend lid van de
Drechtraad.

Samenvatting
U wordt gevraagd de heer A.K. Hofman met ingang van 26 september 2017 voor de
resterende duur van de raadsperiode toe te laten tot lid van de Gemeenteraad van
Dordrecht.
Tevens wordt u gevraagd de heer PJ.T. Tiebosch te benoemen als lid van de CTOO
en de heer J.R.J. Reumers aan te wijzen als plaatsvervangend lid van de
Drechtraad.
Inleiding
De heer J.P. Schuiten heeft aangegeven zijn raadslidmaatschap van de
Gemeenteraad te beëindigen. De heer A.K. Hofman wordt voorgedragen als zijn
opvolger.
Doelstelling
Door het benoemen van de heer Hofman wordt het aantal raadsleden voor de fractie
D66 gecompleteerd. Tevens dient door deze wisseling een aantal benoemingen
herzien te worden.
Kanttekeningen en risico's
Geen.
Kosten en dekking
Aan dit raadsvoorstel zijn geen extra kosten verbonden.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
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Communicatie
Het besluit wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website en de digitale
raadsnieuwsbrief.
Tijdspad, vervolg en evaluatie
Een fatale beslisdatum is bij dit voorstel niet van toepassing, maar met het oog op
het vertrek van de heer J.P. Schuiten is besluitvorming op 26 september 2017 wel
gewenst.
Bijlagen
Ontwerp besluit
Het Presidium van de gemeenteraad van Dordrecht,
de griffier,
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de voorzitter,

