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Samenvatting
De fractie VVD draagt de heer Janssen voor als toegevoegd lid van de raadscommissies
Burgers, Ruimte en Algemene Zaken & Control van de gemeente Asten. Gelijktijdig
treden terug de heer Bazuin uit de commissie Burgers en Ruimte en mevrouw Van
Oosterhout uit de commissie Algemene Zaken & Control.
Aan de raad wordt verzocht om de geloofsbrieven van de heer Janssen te onderzoeken
en een besluit te nemen over de toelating als burgercommissielid.
Beslispunten
Toelating van de heer Janssen als burgercommissielid en aanwijzing als toegevoegd lid
van de commissies Burgers, Ruimte en Algemene Zaken & Control.
Toelichting
Om over de toelating te kunnen besluiten dient de raad het volgende na te gaan:
of door de voorgedragen kandidaat de geloofsbrief is overgelegd;
of hij een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens heeft
overgelegd;
of hij voldoet aan de vereisten van het toegevoegd commissielidmaatschap, zoals
bedoeld in artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies;
of hij geen met het burgercommissielidmaatschap onverenigbare betrekkingen
bekleedt zoals overeenkomstig vermeld in artikel 13 van de Gemeentewet.
De raad stelt een commissie samen die, tijdens een schorsing, de geloofsbrieven
onderzoekt en vervolgens aan de raad rapporteert omtrent de toelating.
Na toelating door de raad kan hij – conform verzoek van de fractie – worden aangewezen
als toegevoegd lid van de drie raadscommissies.
Ter inzage
Advies commissie onderzoek geloofsbrieven d.d. 10 december 2019
griffier@asten.nl

2019072560*

RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Toelating nieuw burgercommissielid de heer
F.M.G. Janssen

Dagtekening:

Agendanummer:

10 december 2019

19.12.11

De raad van de gemeente Asten;

gezien de voordracht van de fractie VVD en het voorstel van 29 november 2019 met
zaaknummer 2019072556;
gehoord het advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven van 10 december 2019;
overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
gelet op artikel 4 van de Verordening op de raadscommissie 2006, eerste wijziging;
besluit:

-

de heer F.M.G. Janssen toe te laten als burgercommissielid van de gemeente Asten
en hem aan te wijzen als toegevoegd lid van de commissies Burgers, Ruimte en
Algemene Zaken & Control onder gelijktijdig terugtreden van de heer J. Bazuin uit de
commissies Burgers en Ruimte en van mevrouw I.M.J. van Oosterhout-Swinkels uit
de commissie Algemene Zaken & Control.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
10 december 2019.
De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

