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Benoeming adviseurs commissie klankbordgesprekken burgemeester

Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:
De griffier en gemeentesecretaris (naast hun rol in de ambtelijke ondersteuning) en
wethouder P.H. Sleeking te benoemen als adviseurs van de commissie
klankbordgesprekken burgemeester.
Samenvatting
Op grond van de verordening klankbordgesprekken burgemeester voert de raad
gesprekken met de burgemeester en stelt daarvoor een commissie in.
Op grond van artikel 3 van de verordening wordt de commissie samengesteld uit de
leden van het presidium en heeft de commissie uit zijn midden een voorzitter en een
plaatsvervangend voorzitter benoemd.
De commissie kan zich op grond van artikel 3 lid 5 van de verordening laten
adviseren door enkele door de raad benoemde adviseurs. Een adviseur is geen lid
en heeft geen stemrecht in de commissie. Het presidium heeft de griffier en
gemeentesecretaris (naast hun rol in de ambtelijke ondersteuning) en desgewenst
één van de wethouders aangewezen als adviseurs van de commissie.
Het college van B&W komt tot voordracht van wethouder P.H. Sleeking om
aangewezen te worden als adviseur van de commissie.
Doelstelling
Door de benoeming van de adviseurs mogelijk maken dat de commissie zich kan
laten adviseren voor de klankbordgesprekken met de burgemeester.
Kanttekeningen en risico's
Geen
Kosten en dekking
Niet van toepassing
Duurzaamheid
Niet van toepassing
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Communicatie
Het besluit wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website.
Tijdspad, vervolg en evaluatie
Dit voorstel is in mei van dit jaar voorgelegd aan het Presidium die besloten heeft
dit raadsvoorstel rechtstreeks als hamerstuk door te geleiden naar de volgende
raad. Er is geen sprake van een fatale beslistermijn.
Bijlagen
- Ontwerp besluit
- Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente
Dordrecht
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